
falun.se

Sommardagar fyllda av spännande aktiviteter. Det här året erbjuder  
omvårdnadsförvaltningen dessa arrangemang: 

• Resa till Bingsjö
• Stockholmsresa
• Tur med Gustaf Wasa
• Resa till Dalhalla och Diggiloo

Sommarresor 2023



Anmälan
Dalhalla senast måndag 1 maj.
Övriga resor senast måndag 5 juni.

Anmälan skickas till: 
Haraldsbo Fritids, Thomas Jansson  
Vandrarvägen 1 C , 791 43 FALUN 

Genom att det är begränsat antal platser kommer vi att gå i 
turordning efter inkomna anmälningar i datumordning.

Anmälningar till sommarresorna skall skickas in skriftligt. 
OBS! Alla anmälningar är bindande.

Kostnad
Titta vad som ingår i resans pris. Tänk på att du behöver 
fickpengar om du vill handla något. 

Är du i behov av mycket hjälp under resan bör du ha  
personal eller assistent med dig

Om du har frågor kontakta:
Thomas Jansson 
Telefon: 023-823 05 
Mail: thomas.jansson@falun.se



Bingsjöstämman
Onsdag 5 juli

Hej! Är ni sugna på att vara med på en tur till Bingsjö ?

Avresa: Klockan 14.00   Återresa: När vi är nöjda.    

Kostnad: 300 kronor. 
I priset ingår entré, buss och en stor macka på kvällen samt 
dryck och fika.



Stockholmsresa
Tisdag 11 juli

Vill ni hänga med till Stockholm och gå på Gröna lund,  
Skansen, museum eller bara gå en sväng på stan då är det bara 
att anmäla sig.

Vi bokar bussar och det är först till kvarn som gäller.

Avresa: Cirka klockan 08.00   Återresa: Cirka klockan 21.00.  

Kostnad: Beror på hur många som anmäler sig men det  
brukar ligga på runt 600 kronor.

Mat och inträden bekostar man själv under resan. 

Varje enhet ska ha med egen personal till sina brukare. 
Ingen brukare får följa med utan personal.
Rullstol eller Permobil i mån av plats, uppge detta vid anmälan.

Anmälan senast 5 juni: Varje enhet samlar ihop det antal som 
ska med innan ni anmäler (deltagare + personal).
Maila anmälan till: thomas.jansson@falun.se

Ta med lappen med namn adress personnummer dit fakturan 
ska skickas. Lämna den lappen till reseledaren på bussen.



Fakturauppgifter Stockholmsresan

Namn  ___________________________________________________________________

Adress __________________________________________________________________

Post nr __________________________________________________________________

Personnummer ________________________________________________________

Om fakturan ska till God man eller liknande skriv uppgifter nedan

Namn  ___________________________________________________________________

Adress __________________________________________________________________

Post nr __________________________________________________________________

Lämnas till reseledaren på bussen



M/S Gustaf Wasa
Onsdag 12 juli, lunchkryssning

Hej! Är ni sugna på att vara med på en tur till Bingsjö ?

Avresa: Klockan 14.00   Återresa: När vi är nöjda.    

Kostnad: 600 kronor. 
I priset ingår bussresa, båttur och mat.

Ta med fickpengar om ni vill köpa glass eller souvenirer.



Diggiloo
Söndag 16 juli, Dalhalla

Hej! Är ni intresserade av att gå på Konsert på Dalhalla?

Kostnad: 1 250 kronor. 
I priset ingår buss, entre, mat. 
(Maten äter vi på restaurang på vägen upp till Dalhalla)

Anmälan senast måndag 1 maj till:
Haraldsbo Fritids  
Thomas Jansson  
Vandrarvägen 1 C  
791 43 FALUN



Anmälningsblankett utflykter 2023

Namn  ___________________________________________________________________

Personnummer ________________________________________________________

Adress __________________________________________________________________

Post nr ________________  Postadress ___________________________________

Telefon dagtid__________________  Telefon bostad _____________________

Namn på personal_____________________________________________________
(För er som behöver extra hjälp på resan)

Jag vill anmäla mig till följande resor: 
Gör ett kryss i rutan framför den eller dom utflykter du önskar delta på

 Bingsjöstämman 5 juli
 Stockholmsresan 11 juli
 M/S Gustaf Wasa 12 juli
 Diggilo 16 juli

Finns önskan om särskild kost:   

___________________________________________________________________________

Övrigt vi bör veta t.ex. medicin, permobil, rullstol mm. 

___________________________________________________________________________

Anmälan skickas till:
Haraldsbo Fritids, Thomas Jansson  
Vandrarvägen 1 C , 791 43 FALUN

OBS! Glöm inte fylla i Personnummer 


