
Dag och kvällsaktiviteter

För att kunna åka med på dagsutflykt eller kvällsaktivitet behöver du 
klara ganska mycket på egen hand. Du behöver kunna åka 
tillsammans med andra och med endast två personal som stöd.

Sista dagen för anmälan är den 17 April. 
Du får besked om plats senast den 12 Maj

För att anmäla till aktiviteterna digitalt fyll i det digitala 
anmälningsformuläret.
Scanna QR koden med mobilen eller klicka på länken.

Anmälan, Klicka här

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=45f44cfc1dee


Sommarkväll i Valla
10 Juni

Datum: 10 Juni

Tid: 18:00 - 21:00

Var: Vi ses i Lill valla lekpark 

vid grillplatserna

Kostnad: Korv och läsk/festis 

finns till självkostnadspris

Vi spelar kubb, grillar och 

umgås. Ta med picknickfilt 

och egen dricka om så 

önskas.

Vi ses i lekparken i Valla och umgås,

grillar korv och spelar kubb 

tillsammans. Alla är välkomna men 

anmälan krävs.

Om du behöver extra stöd tar du med 

dig ledsagare.



Kolmårdens djurpark
17 Juni

Datum: 17 Juni

Var: Vi möts på Hertigkarlsgatan 

5a

Avresa Linköping: 09:00

Åter i Linköping: 18:00

Antal platser: 6 deltagare åker 

tillsammans med 2 personal

Pris bilresa: 50:- faktureras i 

efterhand

Inträde kolmården: ca 550:-

Extra fickpengar för mat och 

fika: 400:-

Vi åker till Kolmården och besöker 

djurparken tillsammans, vi går runt 

och tittar i parken under dagen. 

Djurparken är stor och du behöver 

orka gå mycket under dagen.



Datum: 19 Juni

Tid: 09:00 - 17:00

Var: Vi möts på 

Hertigkarlsgatan 5a

Kostnad: 50:- för resa 

Fickpengar till glass och lunch, 

ca 400:-

Vi åker minibuss tillsammans till 

Söderköping, vi går runt i stan och äter 

lunch tillsammans på restaurang. Vi 

besöker också smultronstället för en 

glass.

Dagsutflykt till Söderköping
19 Juni



Datum: 20 Juni

Tid: 10:00 - 17:00

Var: Vi möts på 

Hertigkarlsgatan 5a

Kostnad: 50:- för resa, egna 

fickpengar till lunch, ca 200:-

Tillsammans åker vi på en bad och 

naturutflykt i Östergötland, vi 

anpassar utflykten efter vädret och 

önskemål från deltagarna om var vi 

åker. Vi äter lunch på restaurang

Bad och naturutflykt Östergötland
20 Juni



Datum: 21 Juni

Tid: 17:30-22:00

Var: Vi möts på 

Hertigkarlsgatan 5a

Kostnad: 50:- för resa, egna 

fickpengar ca 200:-

Vi åker tillsammans på 

Nostalgiafton i Vadstena, Här 

kan man kika på bilar och 

motorcyklar. Äta kvällsmat och 

glass och lyssna på livemusik.

Nostalgiafton i Vadstena
21 Juni



Dagsutflykt till Oxelösund
Skärgårdsvåfflan och 
femörefortet - 17 Juli

Datum: 17 Juli

Vi åker gemensamt i minibuss.

Avresa Linköping: 08:00

Åter i Linköping: 18:00

Antal platser: 6 deltagare åker 

tillsammans med 2 personal

Pris bilresa: 100:- faktureras i 

efterhand

Inträde femörefortet: 100:-

Priser våfflor

Lunch: ca 150:-

Efterrätt: ca 100:-

Extra fickpengar: 300:-

På skärgårsvåfflan kan man äta både 

lunchvåffla och efterrättsvåffla. Du kan 

också passa på att ta ett dopp i havet 

från klipporna vid femöre. Vi gör det 

gruppen tycker är trevligt och vad 

vädret tillåter.

På eftermiddagen finns möjlighet till 

guidad visning av femörefortet.



Räkkryssning på Vättern 
med trubadur - 4 Augusti

Datum: 4 Augusti

Vi åker gemensamt i minibuss 

till och från Motala.

Avresa Linköping: 17:30

Åter i Linköping: 23:00

Antal platser: 6 deltagare åker 

tillsammans med 2 personal

Tid båtresa: 19:00 - 22:00

Pris båtresa: 650:- inkl resa 

och räkor, betalas av dig på 

plats.

Pris bilresa: 50:- faktureras i 

efterhand

Under kryssningen spelar vår trubadur och 

sjunger. Ni äter samtidigt så mycket räkor ni 

orkar, dricker ett glas vin och njuter av 

sällskapet och den vackra utsikten! 

 

Vid hemresan brukar allsången ta vid och 

alla sjunger allt de förmår. Får vi dessutom 

en vacker solnedgång är kvällen fulländad.


