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Häng mé 
på Party

6-8 september 2021

Bästa Häng mé på Party-vänner!

Som vi alla vet är det speciella tider nu och för att planera  
Häng mé på Party 2021 behöver vi, liksom alla ni glada gäster, framförhållning.

Då vi fortfarande befinner oss mitt uppe i pandemin och smittspridningen fortsätter 
har vi beslutat att flytta resan från mars till september 2021 för att vi alla ska känna 

oss trygga.

Vi är glada att få presentera ett nytt datum
Häng mé på Party 6-8 september 2021. 

Då avseglar lyxiga Silja Symphony från Stockholm till Helsingfors. 
Programmet med artister och övriga aktiviteter är klart i mars och då återkommer  

vi med inbjudan.

Nu finns även löpande information via Facebook.  
Följ oss, gilla och dela till dina vänner. 

https://www.facebook.com/Häng-me-på-Party-102903314963387
För frågor och funderingar kontakta Mattias Olsberg på mattias@nojenco.com  

eller 0736-26 45 68.

Var rädda om varandra.
Hälsningar

Nöjen & Co - Mattias och Carina
Silja Line - Monika



Häng med på party Kryssning  

6-8 September 2021 

 

 

Hej !  

Är ni intresserade av att vara med på en riktigt rolig kryssning. 

Vi reser med det lyxiga fartyget Silja Symphony. 

Ni har två partykvällar ombord ute till sjöss och en dag i 

Helsingfors. 

Du och dina kompisar kan dansa och ha roligt ombord samt 

träffa dina idoler.                                                        

 

Artister som är med på kryssningen  

Roger Pontare,Richard Herrey,Time Machine, Mad Clausen,  

Led Zixy,Jesper Rockets,Glädjekällan, 

U a Me Dance, Musikschlaget underhåller. 

 

 

 

Priset för denna resa blir 3200 kronor                                                 

i priset ingår resa och hytt i två nätter                                               

2 frukostar och två middagsbuffeer inkl dryck. 

 

 

Skicka anmälan skriftligen se adress på 

anmälningsblanketten. 

Senast Fredag 16 Juli 

 

Vid frågor ring Tomas Jansson 023-82305 



Anmälan till 

 

Häng med på party båten 

6-8 September 

 
Namn:_______________________________________ 

 

Adress:_______________________________________ 

 

Postadress:____________________________________ 

 

Telefon:_______________________________________ 

 

Personnr:10 siffror_______________________________ 

 

Ska ni ha ledsagare med på resan ? 

(ringa in erat val) 

 

                      JA                                          NEJ 

Namn/adress på Ledsagare + Personnummer 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 
 

Anmälan: Senast den 16/7 vill vi ha din skriftliga anmälan. 

Skicka den till: 

Haraldsbo Fritids verksamhet Falu Kommun  

Tomas Jansson 

Vandrarvägen 1 C 

791 43 Falun 
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