
Välkommen till en baddag 
med Bullerbyn den 25 
januari!

Dags att träffa diakompisarna igen – den här gången den 
25 januari klockan 15:00  i Skogåshallen med bad och lek och 
bus!
Hela simhallen är Bullerbyns i fyra timmar och strax efter fyra serveras det lite korv, 
fun light och vanlig glass. Sen blir det bad och lek igen ända till klockan sju då vi 
måste ha lämnat omklädningsrummen för nästa gäng. 

Simbassängen är 25 meter och är 90 cm djup i den grunda änden och 180 cm djup i 
den djupa.

Ta med badkläder, handduk och eventuellt puffar eller något annat att flyta på. 

Simhallen ligger på Laduvägen 2 i Skogås. 

Pris
30 kronor per person (både för barn och vuxna) 

Anmälan
Skicka ett mail till erika@essen-moller.com senast den 9 januari 2014 och meddela 
att ni kommer! Ange namn på alla familjemedlemmar som följer med och gärna 
också ålder på barnen. OBS! Anmälan är bindande och betalningen ska göras i 
förväg och kan tyvärr inte betalas tillbaka vid eventuell sjukdom. Betala in pengarna 
på Bullerbyns postgiro 43 99 39-0 och ange ditt barns namns samt vad betalningen 
gäller, t ex ”Anna Andersson Bad”.

Vägbeskrivning
Med bil från Stockholm åker man Söderleden vidare ut på Nynäsvägen (väg 73) och 
vid korsningen Trafikplats Skogås, håller man höger och följer skyltarna mot 
Skogås. I rondellen kör man rakt fram in på Österleden och sedan svänger man in 
vänster till Laduvägen, mot parkering och skola. Simhallen kommer då att vara på 
din högra sida. 

Åker man inte bil tar man pendeltåget mot Västerhaninge från och kliver av i Skogås 
(resan tar ungefär 20 minuter) och sedan får man gå 750 meter till Simhallen: Gå av 
längst fram i tågets färdriktning, runda centrum och gå ner för backen bredvid 
kyrkan. Simhallen ligger sedan till höger om den stora fotbollsplanen och snett 
bakom en blivande lekplats.

Vi ses i Skogås!

Hälsningar

Styrelsen
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