
Välkommen till Bullerbyns 
skidresa 2016! 

Nu är det dags att boka in och anmäla sig till Bullerbyns skidresa 6-7 februari 2016. 
Vi åker (som vanligt) till Kungsberget (utanför Gävle) och bor på Kungsfors Herrgård 
(www.kungsforsherrgard.com) som ligger 5 minuter (med bil) från backen.

Hur funkar det?
Var och en fixar sin egen transport till Kungsberget och vi träffas på lördag 
morgon vid receptionen till Kungsbergets skidanläggning kl 9.00 och ni får era 
liftkort. Man åker skidor och så ses vi till lunch i restaurangen ”Fröken Filipssons”   
kl 12.00. Vi ordnar kuponger som gäller i restaurangen och alla kan äta gemensam 
lunch på lördagen. Kupongerna kostar 95 kr per person. Efter mer skidåkning (och 
kanske en fika på eftermiddagen) så åker vi upp till Kungsfors Herrgård. Där finns 
bastu och dusch och vi kan ta det lite lugnt. Klockan 18.00 äter vi middag 
tillsammans på Herrgården.

På söndagen ses vi till frukost och sen är det backen som gäller. På söndagen är 
lunchen inte bokad gemensam, de som vill ses i restaurangen träffas där vid 
tolvtiden. Man åker hem när man vill.

Kungsfors Herrgård: Gårdens två annex inrymmer rum i vandrarhemsstil med 
möjlighet till självhushåll. Totalt har Kungsfors Herrgård 48 bäddar. De flesta är 
tvåbäddsrum men det finns några rum med tre bäddar.

Dusch, toalett och TV finns i gemensamma utrymmen och i en fristående byggnad 
finns det bastu och relax att njuta av.

Middag och frukost serveras i matsalen på herrgården. Glöm inte att meddela 
eventuella matallergier när ni anmäler er.

Pris för logi: 595 kr/vuxen och 495 kr/barn. Som barn räknas man upp till och med 
12 år. Då ingår logi (lakan och handdukar ingår), middag på lördag kväll (ej dryck) 
och frukost på söndag morgon. Maten kommer vara anpassad för de som behöver 
specialmat och vi försöker se till att alla blir mätta efter en lång dag i backen. Se 
gärna till att ni har kontanter att betala för drycken till middagen. Det går att betala 
med kort men brukar ta ganska lång tid.

Vill man slippa åka tidigt från Stockholm på lördag morgon så kan man boka in en 
extra natt på Herrgården. Pris för en natt utan middag men med frukost är 395 kr/
person. Kontakta Kungsfors direkt och boka detta (tel 0290-620 86). Vi brukar ha 
hemskt trevligt på fredag kvällen och kan varmt rekommendera att komma tidigt. 

http://www.kungsforsherrgard.com


Kungsbergets skidanläggning (www.kungsberget.se)

Eftersom vi är så många får vi grupprabatt på liftkort. Anmäl hur många som 
behöver liftkort. Behöver ni hyra skidor så beställ direkt på Kungsberget.

Liftkort, 2 dagar
Barn (0-7 år): gratis om de bär hjälm
Ungdom (8-15 år): 430 kr
Vuxna (16 år - ): 545 kr

Hur tar man sig dit?
Det tar ca två timmar med bil från Stockholm och är bra skyltat. Det går också en 
buss direkt till skidanläggningen som man kan ta hem också på söndagen. Mer 
information finns på www.kungsberget.se/infor-din-resa/hitta-hit/. Om ni tar 
bussen så kan vi ordna med samåkning till Herrgården.

Vi kommer att skicka ut en deltagarlista med allas kontaktuppgifter. Kontakta gärna 
varandra för eventuell samåkning.

Vilka kan följa med?
Resan är för medlemmar i Bullerbyn. Tidigare år har vi begränsat deltagande till 
diabetesbarnet och en förälder, men i år kan hela familjen följa med. Vi är 
tacksamma om ni betalar medlemsavgiften för 2016 innan skidresan. Årsavgiften är 
150 kr. Det finns i första hand tvåbäddsrum, men även några trebäddsrum. Först till 
kvarn gäller!

Hjälpa till!
Vi är några från styrelsen som kommer att följa med, men vi behöver hjälp på plats. 
Meddela gärna vid anmälan vad ni har möjlighet att hjälpa till med. Exempel på 
uppgifter är:
-Dela ut liftkort
-Dela ut matkuponger
-Göra namnskyltar
-Ordna kvällsaktiviteter för barnen
-Har du ett stort barn som vill hjälpa till med de yngre på kvällen och vara en god 
förebild? Då får de ersättning motsvarande kostnad för sitt liftkort.

http://www.kungsberget.se


Anmälan
Skicka ett mail till styrelsen@foraldraforeningenbullerbyn.se senast den  
30 december och meddela följande:

Namn på barn:
Namn på förälder:
Ålder på barn:
Eventuell specialmat:
Vilka typer av liftkort ni behöver:
Hur många som behöver hyra skidor:
E-mail till förälder:
Mobiltelefon till förälder (som en säkerhet i backen):
Var i Stockholm ni bor (för eventuell samåkning): 

OBS! Anmälan är bindande och pengar kan inte betalas tillbaka (inte ens vid 
sjukdom eller snöbrist). Vi bekräftar i två omgångar. Först får ni en bekräftelse på 
att vi tagit emot anmälan, senare kommer information hur mycket som ska betalas 
in. Pengarna betalas därefter, dock senast 2016-01-15 in på Bullerbyns postgiro  
43 99 39-0. Ange ditt barns namn samt vad betalningen gäller t.ex. ”Ella Andersson 
Skidresa 2016”. Det är viktigt att alla betalar i förskott eftersom föreningen inte har 
möjlighet att lägga ut pengar.

Vi ses i backen!

Hälsningar

Styrelsen


