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LÄGERGÅRDEN 
Lägergården Breidablick ligger vid öppna havet i Täktom på Hangö udd. Den 
omkringliggande naturen består av fin sandstrand, klippor och skog. Breidablick ger 
möjlighet till många roliga aktiviteter och till soliga stunder. Inkvarteringen sker i 
sovsalar. Duschar, toaletter och bastu finns på lägerområdet i en skild byggnad. 
 
LÄGRET STARTAR OCH SLUTAR: 
Lägret börjar måndag klockan 17.00 
Lägret slutar på lördagen och barnen bör avhämtas senast klockan 12.00  
Måndagen börjar med att ledarna välkomnar barnen och föräldrarna och ger allmän 
information om lägret. Vid avhämtning av barnet, vänligen reservera en stund för genomgång 
av ”ägarlösa” saker och för eventuella utställningar och uppvisningar. Med tanke på att lägret 
skall få en bra start och en fin avslutning är det ytterst viktigt att man som förälder håller sig 
till tiderna. Transporten till och från lägergården ansvarar föräldrarna själva för, 
vägbeskrivning: . Information om lägergården finns på www.folkhalsan.fi/sommar. 
 
Lägergårdens adress är:  
Folkhälsans lägergård Breidablick, Breidablick 61, 10960 Hangö 
 
TELEFON 
På lägret används telefontid! Om ni vill ringa barnet, vänligen ring mellan kl. 17.00-
18.00. Lägerledarna kommer att handha barnens telefoner under lägervistelsen för 
att ge dem till barnens förfogande endast under telefontiden. Mobiltelefonernas 
hörbarhet är dålig på lägerområdet. 
 
ANSVARIG LEDARE 
Som ansvarig ledare på lägret fungerar Erik Lindroos. Under hela lägervistelsen kan 
man kontakta den ansvariga ledaren på ledarens mobil-telefon 044-7883687,  
 
 
 

http://www.eniro.fi/
http://www.folkhalsan.fi/sommar


VIKTIGA UPPGIFTER 
Viktiga uppgifter gällande barnet (medicinering, rädslor, sängvätning, 
kontaktuppgifter etc.) som inte kom upp i samband med anmälningen skall detta 
meddelas till susanna.stenman@folkhalsan.fi, gärna före lägret börjar. Om det också 
är något som underlättar barnets anpassning och trygghetskänsla på lägret så vill vi 
gärna veta om det 
 
Barnet bör ta med sig sitt sjukförsäkringskort till lägret. Om barnet har medicinering 
vill den ansvariga ledaren ha skriftliga direktiv gällande dosering, biverkningar samt 
vad medicinen är avsedd för. Själva medicinburken bör vara avsedd med namn och 
doseringsanvisningar. Då det varit mycket tal om fästingar i media, ber vi er 
kontrollera barnen när de kommer hem från lägret. Under lägervistelsen hjälper vi 
barnen att kontrollera sig vid läggdags. Kom ihåg att sätta med solkräm!! 
 
UTRUSTNING 
Tänk på att utrusta ditt barn för väder och vind. Om möjligt märk alla kläder. 
Hittegods från lägren samlas in och kan avhämtas genom överenskommelse med 
Susanna Stenman. Sängkläder finns på lägerområdet, handdukar bör barnet dock 
själv ta med.  
 

TA MED FÖLJANDE SAKER: 

1 vindtät jacka   solhatt/lippis   regnkläder  
2 par långbyxor  pyjamas/nattlinne handdukar för inne- och utebruk 
1 college- / träningsdräkt simdräkt   solkräm 
1 varm tröja+ yllesockor tennistossor  tvål, tandborste 
5 t-skjortor   stövlar   ficklampa 
shorts    liten ryggsäck  sjukförsäkringskort   
underkläder+ strumpor vattenflaska (o,5 l) frimärken 
Sovsäck & liggunderlag   
OBS! FÖLJANDE SAKER FÅR INTE TAS MED: 

digitala spel musikapparater  godis, chips eller läsk vassa saker pengar 

 
PRELIMINÄRT DAGSPROGRAM PÅ LÄGRET: 

 
8.00 Väckning   12.30 Program 17.00-18.00 Telefontid/Fritid 
8.30 Morgonmål  14.00 Mellanmål 18.00-20.00 Kvällsprogram 
9.00 Program   14.30 Program 20.00 Kvällste 
11.30 Lunch   16.30 Middag  22.00 Läggdags 
        
                        MED HOPP OM ETT RIKTIGT ROLIGT OCH SOLIGT LÄGER! 

Vid eventuella frågor kontakta Susanna Stenman, tel: 050-3047642 
e-post: fornamn.efternamn@folkhalsan.fi  
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