
  
 

  Mene kolhoon! 
Nyt on aika hakea
kesän seikkailhuin 
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KOLLO 2023 – PERIODER KOLLO 2023 

 JUNI  JULI  AUGUSTI 

Antal  
dagar Skolår Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Sida 

3-6 12-14 626/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 Akka 14/6 – 25/6 

1-3 8 7Assöbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

3-6 12 814/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 Backis 

1-3 8 914/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 Bergängen 

1-3 8 10Björkbacken 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 

6-9 12-14 Djuprämmen 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 

3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12Ellen 
Constantia 14-21/6 5-16/8 

11 

6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 13Granbo 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14Granliden 

5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15Granvik 

16 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 Granö gård 

1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17Ivarsudde 

5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18Lina och Lova 

3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 19 Lindängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22Parkudden 

6-9 14 19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 Rånö Seglarläger 

5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 24Shamrock 

4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25Solgården 

4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26Solvik 

7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 27Starrbäcken 

3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 Storgården 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29Strand 

28 

3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30Strandhem 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 Stugorna 

5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32Sundsro 

2-9 14 21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 33Synsholmen 

31 

1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34Sörgården 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35Sörängen 

3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36Tallåsen 

26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 3-6 12-14 14/6 – 25/6 Udden 

4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38Åhlengården 

37 

14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 6-8 8 39Östergården 

20 21 
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Tervetuloa 
kollo 2023! 
Haluatko ette sinun lapsi saapi tehhä 
hauskoja asioita, piian pruuvata 
jotaki uutta ja kohata uusia kaveria? 
Sillon kesäkollo on jotaki teile. Se 
joka assuu ja on väestörejistreerattu 
Stokholmin kaupunkissa ja kulkee 
kouluvuosia 1-9 saattaa hakea kolloa. 

Sie löyät tietoja kollosta tästä 
katalookista eli sivulta ung.
stockholm/kollo. Sie haet  
vebin kautta. 

Huomaa!
Täyvelinen kollokartanoitten 
lista ja heän aikaperjuutit on 
keskiyppslaakissa. 

Graaffinen muoto: Miltton.se 
Paino: Åtta.45 Tryckeri AB  Painettu: 65 500  
Kansikuva: Getty Images  Sivu 4: Strandhem  
Kollokuvia jokhaiselta kollojärjestäjältä. 

Welcome to summer camp 2023!  
You can download a version in English from our website: 
ung.stockholm/kollo. Use the QR code on this page. 

على  بالعربية نسخة طلب يمكنك !2023 الصيفية المعسكرات في بك مرحبا
استخدم رمز االستجابة  . ung.stockholm/kollo اإللكتروني موقعنا

الصفحة.  هذه على السريعة

شما  خوش آمديد! 2023 (kollo) کودکان تابستانی کمپ به
ما   انترنيتی صفحه در را دری زبان به نسخه يک ميتوانيد
در اين صفحه از کيو آر کود  داونلود کني د. ung.stockholm/kollo 

کني د. (QR-koden) استفاده

Tervetuloa kesäleirille 2023! Voit ladata suomenkielisen 
version verkkosivultamme ung.stockholm/kollo. Käytä 
QR-koodia tältä sivustolta. 

Tervetuloa kollo 2023:heen! Sie saatat latata alas yhen 
meänkielen versjuunin meän vebbipaikala  
ung.stockholm/kollo. Käytä QR-kootia tällä sivula. 

Šukar aljan ko nilajesoro kamp 2023! Tu šaj te huljave 
i verzia ki Romani čhib, Arli dialekti ko akava internet 
than ung.stockholm/kollo. Koristin o QR-kodi ki akija 
strana. 

ماڵپەڕەکەماندا،  لە !2023 هاوينەی کەمپی بۆ بێيت بەخێر
وەشانی سۆرانی دابەزێنيت .   ung.stockholm/kollo، دەتوانی 

بەکار بهێنە. ماڵپەڕەدا لەم QR کۆدی

¡Bienvenido a los campamentos de verano de 2023! 
Puedes descargar una versión en español en nuestro 
sitio web ung.stockholm/kollo. Utiliza el código QR que 
aparece en esta página. 

Bures boahtin kolloi 2023! Sáhtát viežžat veršuvnna 
davvisámegillii min webbáikkis ung.stockholm/kollo. 
Geavat QR-koda dán siiddus. 

Ku soo dhawoow goobta dalxiiska xagaaga 2023! 
Adiga waxaa bogga internetka oo ung.stockholm/kollo 
ka soo dajisan karta warbixin oo af soomaali. Isticmaal 
sawirka oo QR-kodka oo halkan ka aragtid. 

Добро пожаловать в летний лагерь в 2023 году! 
Версию каталога на русском языке можно загрузить 
с нашего веб-портала ung.stockholm/kollo. 
Воспользуйтесь QR-кодом на этой странице. 

ናብቲ ናይ ሓጋይ-ኮሎ 2023 ብደሓን ምጹ! ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት       
ung.stockholm/kollo ኣቲኻ፥ ብቛንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፈ ቅዳሕ 
ክተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ነቲ “ክዩ-ኣር ኮድ” ተጠቐም። 

https://Miltton.se
https://ung.stockholm/kollo/


 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

  
  

  

 

  

  
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

Tietoja kollosta 

Kollo tarjoaa hauskoja ja jännittäviä seikkai-
luja, uusia kokemuksia, tietoja ja kaveria.  
Niitä on 32 kollokartanoita joita mennee valita. Kaikissa  
kolloissa on  paatia, hajkkia, retkiä, urheilua, peliä ja leikkiä.  
Jokku kollot tarjoavat sen lisäks erityisiä spesiaaliaktivite-
ettia, kun teatteri, filminteko, seilaus, elläimiä eli seikkai-
luhommia. Riippumatta minkä kollon sinun lapsi valittee  
tulevat kokenheet ja pätevät johtajat luomhaan turvaa ja  
stimylansia kaikile ryhmän lapsile. Lisätietoja kollokarta-
noista sie löyvät eempänä katalookissa eli vebbipaikalta  
ung.stockholm/kollo.  

Se on tärkeä, ette sie autat sinun lasta valittemhaan kolloa 
ette sinun lapsi tullee saamhaan onneliset kollopäivät. Sie 
tunnet sinun lapsen parhaiten ja tiät mistä hän tykkää ja 
tarttee. Ennen kun sie valittet kolloa kannattee hunteerata 
seuraavaa: Mikä ikäluokka soppii sinun lapsele? Viihtyykö 
sinun lapsi parhaiten suuressa vai pienemässä porukassa? 
Kuinkas kauon sinun lapsi pystyy olemhaan poiessa kotoaa? 

Matkusta kaverin kans 
Met yritämä järjestää niin ette kaverit ja siskot jokka 
haluavat matkustaa yhessä saavat tehhä sen. Sie ilmotat 
teän toivomuksen hakemuksessa 

Niin hyvät kollopäivät kun maholista 
Ennen kun sinun lapsen kollo alkaa sie saat 
terhveysilmotuksen postissa. Siinä sulla on maholisuus 
jättää tietoja sinun lapsesta, esimerkiks terhveyvestä, 
spesiaaliruasta eli alergiasta. Ajatus on ette kollon 
henkilökunta saattaa suunitella ette sinun lapsi saapi niin 
hyvät kollopäivät kun maholista. 

Informasjuunikokouksia 
Toukokuun aikana kollonjärjestäjät tarjoavat sinun ja 
sinun lapsen informasjuunikokkouksheen. Kokouksessa 
tet saatatta kysyä ja saa tietoja. Kokous tapahtuu joko 
fyysisesti eli digitaalisesti. 

Vakkuutus 
Kollon lapset ja nuoret liittyvät olon aikana Stokholmin 
kaupunkin vahinkovakkuutuksheen. Lissää tietoja 
kontaktaa 08-508 29 926. 

Hakemus 
Sie haet kolhoon sivula 
ung.stockholm/kollo.  
Sieltä sie kans löyät 
hakemusblanketin jonka 
sie printtaat ulos ja lähätät 
Kontakcenterhiin, jos sie et saata hakea 
e-palvelun kautta. Hae viimisthään 15 
maaliskuuta. Jos sie haet jälkhiin viimisen 
hakupäivän ei ole varma ette sie saat 
paikan. Sillon on vain joku varapaikka, jos 
joku muu ei aio tulla. 

Jos on kysymyksiä sinun hakemuksesta: 
Telefooni: 08-508 00 508, valitte kollo. 
E-posti: kollo@stockholm.se 

HYVÄ AJATELLA ENNEN KUN SIE HAET 

• Sie tarttet e-lekitimasjuunin, jonka sie 
saat sinun pankilta. 

• Vain huoltaja saattaa hakea e-palvelun 
kautta. 

• Hae viimisthään 15 maaliskuu. 

• Kollomakso perustuu perheen 
yhtenhäisheen tulhoon ennnen veroja 
(katto seruvaava sivua). 

• Se on vaikeampi saa kollopaikan kesän 
alussa ja lopussa, koska moni haluaa 
mennä sillon. Hae eri kollokartanoita 
ja perjuutia sillon sinun maholisuuvet 
lissäintyvät ette saa paikan! 

• Jos sinun lapsi haluaa mennä 
yhessä jonku siskon eli kaverin kans, 
sillon sie häyt olla tarkka kirjothaan 
henkilönumerot. 
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Mitäs kollo 
maksaa? 
Kostanusarvostelu 
Kollon kostanukset räknäthään koko  
kotiekonomiin/perheen tuloista ennen  
veroja. Makso lasta kohti ja päivä sie  
löyät oikeala olevasta listasta. Perheet,  
joila on enemän ko neljä lasta, ja mene-
vät kolhoon maksavat vain neljästä  
lapsesta. 

Poissaolo 
Jos sinun lapsi sairastuu eikä saata  
lähteä, sie saat makson takashiin, jos  
sulla on lääkärintoistus. Jos sinun lapsi  
sairastuu kollon aikana, sie saat siukka- 
aijan kostanuksen takashiin, jos sulla on  
lääkäritoistus.  

Jos sinun lapsi mennee kotia aiemin, 
muusta syystä kun sairhauven vuoks, 
sillon sie et saa rahoja takaishiin. 

Siskoalenus 
Siskoalenus: Koskee saman perheen  
siskoja, jokka menevät kolhoon. Jos siskot  
on väestörejistreeratut eri osoitheissa,  
sama huoltaja pittää tehhä hakemuksen  
kaikile lapsile. 

Lue lissää 
Sivulta  ung.stockholm/kollo  sie  
saatat lukea lissää asumisesta, ruasta,  
järjestyksen säänöistä ja paljon muuta.   

Kuukausipalkka Kostanus/päivä 

Perheen kuukausitulot  
(ennen veroja) 

1 lapsi 2 lasta 3 lasta 4 lasta 

0 – 20 000 0 0 0 0 

20 001 – 30 000 120 96 72 48 

30 001 – 42 000 250 200 150 100 

42 001 – 52 000 350 270 200 140 

52 001 – 370 285 210 150 

Maksoesimerkkiä: 
Yhteenräknätty kuukausitulo  18 000, 
2 lasta 14 päivää: 2 x 0 x 14 =  0 kr 

Yhteenräknätty kuukausitulo  23 000,   
2 lasta 14 päivää: 2 x 96 x 14 = 2 688 kr 

Yhteenräknätty kuukausitulo  46 000,   
1 lapsi 10 päivää: 1 x 350 x 10 = 3 500 kr 

Jos sinun lapsi tarttee saa ekstra tukea kollossa sie  
otat yhteyttä Kontaktcenterin kans  kollo@stockholm.se                 
eli telefooni 08-508 00 508. 
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Täälä met olema! 
Tässä sie saatat nähhä missä tämän vuen 32 kollokartanot on. 
Tarkempi kuvvaus on joka kartanon sivula katalookissa. 
Lasten saaressa/Barnens ö on 23 kollokartanoa. 

Keskiyppslaakissa on kaikki mitä tarttet tietää iästä, aijoista ja  
suuntauksista, jokhaisele kartanole.   Lasten saari 

Stockholm 
S/Y Ellen 
S/Y Constantia 

Lina & Lova 
Shamrock 

Rånö 

Norrköping 

Synsholmen 

Karlskoga 

Akka 
Djuprämmen 
Udden Norrtälje Ivarsudde 

Barnens ö/ 

Lasten saari 

Assöbacken

Backis 

Bergängen 

Björkbacken Granö gård 

Granbo 

Granvik 

Granliden 

Lindängen

Stugorna 

Sörgården

Sundsro 

Strandhem 
Solvik 

Starrbäcken

Strand 
Solgården Sörängen

Storgården 

Tallåsen 

Parkudden 

Åhlengården

Östergården 
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SEIKKAILUKOLLO 

Akka 
Värmland 
Oletkos sie testanu ulkobiiua eli pitäny diskoa 
avoimen taihvaan alla? 

Akka on maksimaalinen seikkailukollo. Täälä sulla 
on maholisuus pruuvata kaikenlaisia jännittäviä ja 
haastavia aktiviteettia, kun huippukorkeabaanaa, 
ookata banaanivenettä vesiskuutterin perässä, 
kiikkumista, rakentaa lauttaa, meloa kanuuttia, mennä 
hajkile. Eli piian hypätä järhveen meän paatiprykiltä 
ja uija meän vesistydsmatole. Ja sitte maata ja tjillata 
aurinkossa sinun kaveritten kans. 

Yksi osalistuja sannoo: ”Mie en koskhaan uskonu 
ette mie saan osalistua näin monheen seikkailhuin 
ja sellaisheen yhteenkuuluvuutheen. Se on muisto 
elämäks” 

Sie olet matkassa vaikuttamassa kuinka met 
planeeraama päivät Akassa. Yhessä met luoma 
sinun parhaiman elämän seikkailun, täynä hauskoja 
kokemuksia, uusia kaveria, fiiniä muistoja ja paljon 
naurua!  

AKKA SEIKKAILU CAMP 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Suuret campingteltat sängyitten kans 
ja sähkö (lissää tietoja kotisivula). 

Perjuutit 

14/6 – 25/6   12 päivää  
26/6 – 9/7   14 päivää  
10/7 – 23/7   14 päivää  
24/7 – 6/8  14 päivää  
7/8 – 20/8  14 päivää 

KontaktiI 

Joel Fänge  
Kollolinja 08-652 52 92 
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Paikka 

Se on Värmlantissa, noin 30  pe-
nikuormaa Stokholmista. Kollokar-
tano on niemessä missä on monta  
paatipaikkaa joissa on prykiä ja  
vesistydsmattoja. 
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NAPAKKAKOLLO 

Assöbacken 
Barnens ö/Lasten saari
Assöbackenissa luvathaan villitystä ja 
hauskaa.  Kollo missä sie saat kokea jänniä 
leikkiä, paatia,  ja hommausta. Joka päivä 
on seikkailu!

 Piian sinua herättää sjlaagerirakastaja joka ottaa 
sinun matkhaan ranta diskhuun, piian jouvut keskele 
aarejahtia, eli piian siivot kartanomanalaiset 
Gerd ja Gärda vierailevat. Kaikki on maholista 
Assöbackenissa! 

Illoila tarjothaan fiikka ja sitte meilä on kokkous missä 
met luema satuja, kuuntelema äänikirjaa ja välistä sie 
saat tjansin kysyä siittä mistä sie olet utelias. Öilä on 
aina turvalinen johtaja taloissa ja sinun ensi päivän 
aikana sie saat fadderin joka ottaa ekstra huolta 
sinusta ja sinun huonekaverista 

ASSÖBACKEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 1-3 

Paikkoja 40 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 21/6  8 päivää  
24/6 – 1/7  8 päivää  
4/7 – 11/7  8 päivää  
14/7 – 21/7  8 päivää  
24/7 – 31/7  8 päivää  
3/8 – 10/8  8 päivää  
13/8 – 20/8  8 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

assobacken_kollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka

11 penikuormaa Stokholmista,   
Lasten saaressa, Väddössä.   
Kartano on lähelä vettä ja sillä   
on oma paatilahti. 
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KOLLO 

Backis 
Barnens ö/ Lasten saari 
Backiksessa päivät varvathaan täysin 
hommila ja hauskoila hengauksila. Täälä sie 
saatat paatata, meloa kanuuttia eli ookata 
SUP-lautaa, koska meilä on oma ranta juuri 
siinä matkan päässä. 

Yhtenä päivänä met menemä päivähajkile 
kaunhiisheen Kovikenhiin ja kun pimeä sauttaa met 
menemä kotia ja jatkama hajkkiyötä sielä. Meilä on 
kans jotaki mitä kuttuthaan fadderiaika. Sillon sie ja 
sinun huonekaverit saatta tehhä jotaki erikoista yhessä 
teän fadderijohtajan kans – miksei leipoa jotaki, 
mennä matkale eli filmijännää? 

Meilä johtajila on monta eri kiinostusta ja kokemuksia, 
jokkut on villit jalkapallossa, muut on taiteilijat ja toiset 
taas rakastavat kaikkia mikä on veen kans tekemistä. 
Yhteistä on ette met olema kaikin eksperttiä tekheen 
kollon erittäin hauskaks! 

BACKIS 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 45 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 

 9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 backiskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista,   
Lasten saaressa, Väddössä.   
Kartano on lähelä vettä ja sillä   
on oma paatilahti. 
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NAPAKKAKOLLO 

Bergängen 
Barnens ö/ Lasten saari 
Täälä kollo joka järjestää yniikin 
kollotivulin. Tänne tullee jännittäviä 
vierhaita ja sie saat olla mukana villissä 
hommissa ja tapahtumissa. 

Bergängenissä on täyttää häkkää, paljon leikkiä  
ja jännää. Kolloaktiviteetitten lisäks kun paati,  
hommausta, melominen, met saama useasti  
jänniä vierhaita. Se saattaa olla Harry Potteri joka  
vilkahtaa ohi, avaruusmanalainen eli jopa karrabiili. 
Välistä vierhaat haastavat toisia ennen iltaruokaa   
– villiä häh?!

Johtajat on Bergängenissä on tottunheet olla töissä 
nuoritten lasten kans. Net panostavat ette kaikin 
pitävät olla nähtynä. Iltakokkouksen aikana net 
kattovat perhään ette rauhottua yhessä juttelemalla 
kaikesta jännistä mitä on tapahtunu päivän aikana. 

BERGÄNGEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 1-3 

Paikkoja 35 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 21/6  8 päivää  
24/6 – 1/7  8 päivää  
4/7 – 11/7  8 päivää  
14/7 – 21/7  8 päivää  
24/7 – 31/7  8 päivää  
3/8 – 10/8  8 päivää  
13/8 – 20/8  8 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 bergangenkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista,   
Lasten saaressa, Väddössä.   
Kartano on lähelä vettä ja sillä   
on oma paatilahti. 
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NAPAKKAKOLLO 

Björkbacken 
Barnens ö/Lasten saari 
Perfekti sulle joka tykkää hommauksesta, 
maskeerata eri vaatheissa ja pelata peliä! 
Päivät on täynä jänniä hommia aamusta 
ilthaan. 

Täälä sattuu ette maskeeratut johtajat tulevat 
kartanhoon ja tarttevat meän apua löytää aartheen, 
tutkia karravarastuksia, eli leipoa kollotoortan. Sillon 
met tietysti autama! Kartanolla on ateljé joka on täynä 
hommauksia ja auki luovhaan toimheen. 

Täälä Björkbackenissa on tärkeä ette kaikila on joku 
joka auttaa, piian sie saat koti-ikävää eli jos sulla on 
halu saa apua järjestää villitystä. Siksi kaikki lapset 
saavat fadderin jonka het jakavat huonekaveritten 
kans. Meilä johtajila on paljon kokemuksia olla töissä 
nuoremitten lapsitten kans. 

BJÖRKBACKEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 1-3 

Paikkoja 35 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 21/6  8 päivää  
24/6 – 1/7  8 päivää  
4/7 – 11/7  8 päivää  
14/7 – 21/7  8 päivää  
24/7 – 31/7  8 päivää  
3/8 – 10/8  8 päivää  
13/8 – 20/8  8 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 bjorkbackenskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista,  
Lasten saaressa, Väddö. Kartano  
on lähelä vettä ja on oma  
paatilahti. 
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KOLLO 

Djuprämmen  
Värmland 
Tule mukhaan Djuprämmenhiin. 
Nuortenkollo on täynä villiä ja vauhtikasta 
hommaa. 

Djuprämmen Vesileiri on suuren peilityvheen 
järven laijala. Täälä met laskema banaanivenettä 
vesiskuutterin perässä, meloma kanuutilla, marsima 
huippukorkeabaanaa, rakenama lauttoja eli 
tuivaama meän vesistydsmatolta. Tietysti on aikaa 
tjillata aurinkossa ja heilua rieppamatoissa. Mitäs 
sanot järvisaunan spaasta, dj-koulu/mysiikkistyydio, 
jalkapallotyrneerinki, hunger games, catch the 
flag, gladiaatturit, disko, vesisota, pelata pingistä 
ja lentopalloa ja paljon muuta? Sie olet mukana 
päättämässä. Yhessä luoma villittävän kesän, täynä 
hauskaa ja jännää, uusia kaveria, fiiniä muistoja ja 
paljon naurua! 

Yks nuori selittää:  "Kaveri kysyi, minkälaista 
Djuprämmenissä oli. Mie vastasin, ette tule matkhaan 
ensi vuona. Sie häyt nähhä. Meilä on ollu meän 
elämän paras kesä." 

NUORTEN DJUPRÄMMEN WATER CAMP 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 6–9 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6  12 päivää  
26/6 – 9/7  14 päivää  
10/7 – 23/7  14 päivää  
24/7 – 6/8  14 päivää  
7/8 – 20/8 14 päivää 

Kontakti 

Joel Fänge  
Kollolinjen 08-652 52 92  
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Paikka 

Se on Värmlandissa, noin 30  
penikuormaa Stockholmista.  
Kollokartano on yhelä niemelä  
jossa on monta paatipaikkaa,  
prykiä ja vesistydsmattoja sekä  
oma järvisauna. 
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SEILAUSKOLLO 

Ellen ja Constantia  
Stokholmin saaristo 
Seilivenekollo seililaivoissa Ellen ja 
Constantia on fantastinen kesäseikkailu 
sulle joka olet 10-16-vuen iässä. 

Met asuma, nukuma ja laitama ruokaa venheessä. 
Ilma ja tuuli ohjaa mihinkä met menemä, uusia 
paikkoja löyethään yhessä. Päivän aikana met 
seilaama ja ennen iltaruokaa met ankkuroima yhteen 
saariston luononhaminhoin. Sielä tullee olheen paatia, 
grillaamista, leikkiä ja muuta hauskaa. Välistä laivat 
seilaavat yhessä kilpaa, leikkinä eli grillaamhaan 
yhessä muitten lasten kans. 

Meän miniuurikollossa eli nuortenkollossa ei tarvitte 
aiempaa seilauksen kokemuksia, sie opit kaiken 
paikala. Jos olet ollut mukana aiemin ja sie haluat 
seilata ja oppia vielä enemän, kannattee valita 
jatkokollon. Jos on fiinit ilmat met seilaama merele. 

Oletkos sie valmis kesäseikkailhuin merelä? 

Vaatimus: Sie häyt pystyä uimhaan 200 metriä. 

ELLEN CONSTANTIA 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3–9 (katto alla) 

Paikkoja 24–27 paikkaa 

Asuminen Sie asut, nukut ja syöt venheessä 

Perjuutit 

Miniorkollo  
Kouluvuosi 3-6.  
14-21/6, 8 päivää. 
Jatkokollo   
Kouluvuosi 6-9.  
28/6-11/7, 14 päivää. 
Nuortenkollo  
Kouluvuosi 5-9.  
24/7-5/8, 13 päivää.  
Miniorkollo  
Kouluvuosi 3-6.  
8-15/8, 8 päivää. 

Miniorkollo   
Kouluvuosi 3-6.  
14-21/6, 8 päivää. 
Nuortenkollo   
Kouluvuosi 5-9.  
5-16/8, 12 päivää. 

Kontakti 
kollo@syellen.se  
www.syellen.se  

segelfartyget.ellen 

Järjestäjä Stiftelsen S/Y Ellen 

Paikka Stokholmin saaristo 
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TEATTERIKOLLO 

Granbo Teatteri  
Barnens ö/Lasten saari 
Oletko utelias teatterhiin, tanshiin eli pelata 
mysiikkiä ja haluat testata seisoa lavala 
kesän aikana? Sillon Granbo teatterikoulu on 
perfekti sulle! 

Sie et tartte olla seisonu lavala aiemin. Meän 
tykönä kaikin on tervetulhhet! Täälä sie saat kokea 
klassisia kollohommia kun venehajkki maagisheen 
saaristosaarheen, disko ja uinti. Samala sie saat 
pruuvata olla näyttelijä, tansata, laulaa ja pelata 
bandissa.  Yhessä met panema kokhoon esityksen 
jonka met sitten näytämä lavala pybliikile kaiken 
kans mitä siihen kuuluu – sminkki, kostyymi ja suuria 
aplootia. Oikea adrenaliinikikki. 

Me johtajat Granbossa olema ammattinäyttelijöitä, 
tansaria, pelmannia ja pedagoogia, jokka rakastavat 
kolloa. Haluama saa teät tänne ja yhessä luomhaan 
fanttasi rikhaita esityksiä! 

GRANBO TEATTERI 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 6-9 

Paikkoja 40 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 27/6 14 päivää 
1/7 – 14/7 14 päivää 
18/7 – 31/7 14 päivää 
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

granbokollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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Granliden  
Barnens ö/Lasten saari 
On paljon hauskaa vauhtia Granlidenissä! 
Täälä sinua yllättää päivittäin hommila, 
pörrötyksilä, maskeerattuja kollojohtajia ja 
jännittäviä vierailuja. 

Johtajat on ekspertit kekshiin hauskoja hommauksia ja 
niilä on aina jotaki jännittävää käynissä. Granlidenissa 
järjestämä suuria leikkiä kun Kultaryshi ja Fortin fangit, 
ja kans vähemän vauhtikasta myysiä pikkuhommitten 
kans, paatia ja kalastusta. Se on hauska kollobybbla 
täynä yhtenhäisyyttä ja maholisuuksia. Yhessä met 
luoma muistoja elämäks. 

Met johtajat täälä sanothaan ette olema vähän 
pörröjä, mutta samala olema villin turvalisia ja paljon 
kollo kokemuksia. Met tulema varmasti tekheen kaikki 
ette sinun kolloaika tullee olheen erittäin hyvät päivät! 

GRANLIDEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 44 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 granlidenskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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FILMIKOLLO 

Granvik  
Barnens ö/Lasten saari 
Jos sie olet utelias ette tekheen filmiä 
Granvik on sinun kollo! 

Täälä sie saat pruuvata kirjottaa maanysta, 
resjiseerata, pelata rollia, redisjeerata, panna kuva-
ja ääniefektiä ette filminteko tuntuu taitavalta! Sie et 
tartte osata mithään kun sie tulet. Met opetama sulle 
kaiken mitä sie tarttet ette lua täälä. 

Sie tietysti saat kokea muita klassisia Granvikin 
hommauksia kun vesileikkiä, vaatepaatia, hajkkia 
ja läjittäin hauskoja hengauksia. Granvikin päivät 
alotethaan pörröilä herätyksilä ja joka ilta laulethaan 
meän aivan oman kollolaulun. 

Met Granvikin johtajat rakastama leikkiä ja lua 
maagisia mailmoja mitä sie saat kokea. Meilä 
on kaikila kokemuksia filmistä ja pari meistä on 
ammattimaisesti töissä sillä alala. 

GRANVIK FILMI 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 5-8 

Paikkoja 44 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 granvikfilmkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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LAVAKOLLO 

Granö kartano  
Barnens ö/Lasten saari 
Jos sulla pärrää vatta ajatuksesta ette seisoa 
lavala ja sie haluat oppia lissää shovvista, 
tansista, laulusta ja teatterista, sillon Granön 
kartano on mitä sie piät valittea! 

Täälä sie saat, paitti lavan kaikki villit hommat, kans 
kokea tyypilisiä Granö kartanon leikkiä ja muita 
enemän klassisia kollohommia. Yhessä päivässä voipi 
olla jänniä ja vauhtikhaita leikkiä kun demoonijahti 
ja tansitoppi ja rauhalisempaa pysselhommaa, 
lavatreenausta ja friskiä rantahengiä ja läjittäin 
paatia!

 Granön kollojohtajat on kaikin taitavia teatteri-, 
tansi- ja mysiikkipedagoogia, joila on palava halu 
ette tehhä sinun kolloaijasta kesän parhaimiks 
päiviks! 

GRANÖ GÅRD SCEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 45 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 27/6 14 päivää 
1/7 – 14/7 14 päivää 
18/7 – 31/7 14 päivää 
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

 granogard 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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KOLLO 

Ivarsudde  
Vätö – Stokholmin saaristo 
Stiftelsi Birkagårdenin kollo, Ivarsudde, on 
paikka, missä meri, tuuli, aurinko ja kuu 
määräävät! 

Kun meri on aivan ikkunan ulkopuolela, paati, seilaus, 
kanuuttiretket ja kalastus kuuluvat päivitten homhiin. 
Päivän vesisoan jälkhiin eli catch the flag mettässä 
met lämmittelemä meän puusaunaa ennen kun on 
yövoileivän aika. Oota hulluja, myysisiä ja jännittäviä 
keksintöjä ”Ivarin” taitavilta kollonjohtajilta! 

Disco, Sooppagladiaatturit, Regatta ja Iivarin fangit 
on muutama meän aktiviteetista. Ivarsuddenissä 
saattaa olla päivän prukramissa: toorttaleipokilpailu, 
pingistyrneerinki ja spaapäivä. Huipputeko on kun 
meloma hajksaarele ja pääsemä oikhein toela 
saariston lähele nukkumhaan tähitten alla. Mettässä 
voipi jopa piilota muutama manalainen ja haltia ennen 
aikakauen loppua... 

Ole valmis kohtaamhaan uusia kaveria ja villiä 
kokemuksia Ivarsuddenissä! 

IVARSUDDE 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 1-9 (katto  
alla) 

Paikkoja 44-46 paikkaa

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

Kouluvuosi 3-9 
14/6 – 27/6 14 päivää 
29/7 – 11/8 14 päivää 
Kouluvuosi 6-9 
29/6 – 12/7 14 päivää 
14/7 – 27/7 14 päivää 

Kouluvuosi 1-6  
13/8 – 20/8 8 päivää 

Kontakti 
kollo@birkagarden.se  
www.birkagarden.se  

ivarsuddekollo  

Järjestäjä Stiftelsen Birkagården 

Paikka 
9 penikuormaa Stokholmista,   
Lidö fjärden, Vätö, Norrtäljen  
pohjoisiässä.  
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SEILAUSKOLLO 

Lina ja Lova  
Stokholmin saaristo 
Tässä seilauskollossa kaikin saavat oppia 
seilaamhaan ja tehhä kaikkia joka kuuluu ette 
olla venheessä Täälä sie saat sekä seikkailua ja 
villin sopevaa! 

Met asuma Skeppsholmsgårdenin pienemissä laivoissa 
Lina ja Lova. Kaikin saavat oppia seilaamhaan ja net, jokka 
haluavat saavat auttaa ohjaamhaan, navigeeraamhaan 
ja tekheen solmuja. Met pruukaama seilata noin puoli 
päivää ja kun met tunnema olevan valmhiita, met haema 
luononhaminan, missä laivat ankkuroithaan. 

Kun met emmä seilaa, met keksimä hauskoja hommia. Met 
paataama, grillaama, leikimä, järjestämä diskoa, leivoma 
kakkoja ja muuta hauskaa, kun ette kiikkua mastissa, 
hyppiä venheensyrjiltä eli testata soutaa jollela. Kollon 
loppuaikana välistä seilaama koko yön, jos on fiini ilma.

 Kun on pienet ryhmät, missä johtajat ja nuoret asuvat 
yhessä, se pruukaa lua villin myysisen tuntheen. 

Vaatimus: Sie häyt saattaa uija 200 metriä. 

LINA JA LOVA SEILAUSKOLLO 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 5–9 

Paikkoja 17 paikkaa 

Asuminen Sie asut venheissä 

Perjuutit 

13/6-25/6 13 päivää 
27/6-9/7 13 päivää 
11/7-24/7 14 päivää 
26/7-7/8 13 päivää 
9/8-20/8 12 päivää 

Kontakti

08-684 252 05 
0707 83 83 53 
segling@skeppsholmsgarden.se 
skeppsholmsgarden.se 

skeppsholmsgarden 

Järjestäjä Föreningen Skeppsholmsgården 

Paikka 
Stokholmin saaristo (meän lähtö ja 
kotiatulo tapahtuu Skeppsholme-
nilla). 
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Lindängen  
Barnens ö/Lasten saari 
Lindängenissä sie saat kokea oikein 
hauskan  kollokesän, missä on melomista, 
pysseliä ja paatia. 

Täälä kesäpäivät on maagiset ja tarjoavat 
vesihullutusta ja jännittäviä seikkailuleikkiä 
Paati, melominen ja hommaus varvathaan 
villilä aktiviteetila ja pörrötyksilä. Kartanola on 
pingispöytä ja yhessä huonheessa saatat pelata 
mysiikkiä. Tietysti on maskeraativaatheita sille joka 
haluaa viä kollon muihin maagishiin mailmhoin! 

Lindängenissä on aina paikkaa ja kokemuksia 
kaikile. Met johtajat olema siivoja, villiä ja piämä 
huolen ette kaikila  on hauska ja hyvä. Met ootama 
päästä luomhaan fiiniä kesämuistoja sinun kans. 

LINDÄNGEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 30 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 27/6 14 päivää 
1/7 – 14/7 14 päivää 
18/7 – 31/7 14 päivää 
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

lindangenskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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KOLLO 2023 

 KESÄKUU  HEINÄKUU  ELOKUU 

Viikko 24 Viikko 25 Viikko 26 Viikko 27 Viikko 28 Viikko 29 Viikko 30 Viikko 31 Viikko 32 Viikko 33 

KOLLO 2023 – PERJUUTIT 

Kouluvuet/ 
Ikäluokka 

Lukumäärä  
päiviä Sivu 

Akka 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 6 

Assöbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 7 

Backis 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 8 

Bergängen 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 9 

Björkbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 10 

Djuprämmen 6-9 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 11 

Ellen 3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12 

Constantia 14-21/6 5-16/8 

Granbo 6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 13 

Granliden 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14 

Granvik 5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15 

Granö gård 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 16 

Ivarsudde 1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17 

Lina ja Lova 5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18 

Lindängen 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 19 

Parkudden 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22 

Rånö Seglarläger 6-9 14 19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 

Shamrock 5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 24 

Solgården 4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25 

Solvik 4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26 

Starrbäcken 7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 27 

Storgården 3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 28 

Strand 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29 

Strandhem 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30 

Stugorna 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 31 

Sundsro 5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32 

Synsholmen 2-9 14 21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 33 

Sörgården 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34 

Sörängen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35 

Tallåsen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36 

Udden 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 37 

Åhlengården 4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38 

Östergården 6-8 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 39 
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KOLLO 

Parkudden  
Barnens ö/Lasten saari 
Parkuddenissä sie saat kokea maagisia 
tapahtumia, kohata haltiaolentoja ja 
selvittää mysteeriitä. 

Paitti vauhtisen satupäivän lisäksi, mitä vierailee 
tonttuja, haltioita ja merirosvoja, sie, saat kokea 
kesän täynä villiä kollohommauksia. Jos sie piät 
ette se on hauska vesifaittia, meloa, leikkiä Fortin 
fankia, haikata, pelastaa kartanon pomoista 
maffiapäivän aikana ja puhaltaa mailman 
suuriimpia sooppabybloja – tule  meän tykö 
Parkuddenhiin. 

Parkuddenin johtajila on fantastinen keksintö.  Net 
oottavat kiinostuksela ette lua kesän parhaimat 
päivät yhessä sinun kans. 

PARKUDDEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 40 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 23/6 10 päivää 
26/6 – 5/7 10 päivää 
7/7 – 16/7 10 päivää 
19/7 – 28/7 10 päivää 
31/7 – 9/8 10 päivää 
11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

parkudden_kollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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SEILAUSKOLLO 

Rånö Seilausleiri  
Stokholmin saaristo 
Rånön seilausleirin päivät on täynä seilailua, 
aurinkoa, paatia ja muita hauskoja hommia..

Täälä on kaikki, mitä  KOLLO saattaa tarjota, 
mutta meän pääpiste on seilailu. Vasta-alkajat eli 
kokenheet merimiehet,  ei pellaa rollia. 

Rånölä sie pääset seilaamhaan sekä jollea ette 
isoa laivaa. Sulla on sen lisäks maholisuus pruuvata 
tuulisyrfinkiä. Kahen viikon päästä meän tykönä sie 
saatat seilata. Sen sie saat mukhaan loppuelämäksi. 

Meilä on turvalinen ja ilonen henki. Sie saatat tulla 
yksin eli parhaiman kaverin kans. Muutaman päivän 
jälkhiin sie tunnet kaikki. 

Yksi tyär kirjotti: ”Rånössa tunnet yhteyttä 
kaikhiin lapshiin, mutta kans kaikhiin johtahjiin. 
Yhteenkuuluvuus on täysin uskomatonta!” 

Vaatimus: Sie häyt pystyä uimhaan vähhiinthään 100 
metriä. 

RÅNÖ SEILAUSLEIRI 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 6–9 

Paikkoja 28 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

19/6-2/7  14 päivää  
4/7 – 17/7  14 päivää  
20/7 – 2/8  14 päivää  
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

Rikard Lindholm 070-723 12 80  
info@ranoseglarlager.nu  
www.ranoseglarlager.nu 

ranoseglarlager 
Rånö Seglarläger 

Järjestäjä Arbacia AB 

Paikka 

Rånö on on Stokholmin eteläsaa-
ristossa, ei kaukaa Nynäshamnista. 
Meilä on suuri tontti missä on muun 
muassa jalkapallokenttä ja oma 
hamina venheile ja paathiin 
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SEILAUSKOLLO 

Shamrock  
Stokholmin saaristo 
Tervetuloa Skeppsholmsgårdenin seilaus-
laivhaan, Shamrock. Kaikin saavat auttaa, kun  
panhaan seilit ylös ja yhessä tuulen voimala met  
panema 160 tonnin laivaa vauhthiin.  

Met seilaama sinne, mihinkä tuulet kantavat, ennen kun 
met ankkuroima jossaki lahessa eli luononhaminassa. 

Kun emmä seilaa, pruukaama paatata, keksimä villiä 
leikkiä ja tutkima saaria, mihinkä met tulema. Onkohan 
sielä fyyriä, kioskia, lamphaan hakkaa, mustikkarisua eli 
jalkapallokenttää? Saarissa missä on paljon löyettävää, 
met jäämä useasti ekstra päivän ennen kun jatkama 
seilausta. Kolloaikana pruukaama järjestää filmiä 
ja diskoa laivassa. Toorttaleipokilpailu, 5-kamppi ja 
yöseilaus kuuluvat huippuvillitykshiin, paitti tietenki kaikki 
uuet kaverit. 

Kuulustaako hauskalta, sillon ilmota ittesti  Shamrockhiin! 

Vaatimjus: Sie häyt pystyä uimhaan 200 metriä. 

SHAMROCK SEILAUSKOLLO 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 5–9 

Paikkoja 26 paikkaa 

Asuminen Sie asut Shamrockissa 

Perjuutit 

13/6 – 26/6 14 päivää 

28/6 – 10/7 13 päivää 

11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-684 252 05 
0707 83 83 53 
segling@skeppsholmsgarden.se 
skeppsholmsgarden.se 

 skeppsholmsgarden 

Järjestäjä Föreningen Skeppsholmsgården 

Paikka Stokholmin saaristo (lähtö ja kotia-
tulo tapahtuu Skeppsholmenilla). 
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KOLLO 

Solgården  
Barnens ö/Lasten saari 
Jos sie tykkäät ette ratkasta mysteerieitä 
yhtä paljon kun tykkäät vauhtikhaista 
leikistä ja jänniä seikkailuja - tule 
Solgårdenhiin! 

Kartanoa invadeeraa useasti pörröjä olentoja ja 
välistä saama yhessä lasten kans, auttaa ette löytää 
kaonheen johtajan, joka on kidnapattu. Yhtenä 
päivänä menemä hajkhiin läpi mettän veele missä 
met paatama, grillaama makkaraa ja pellaamaa 
maffiaa nuotion ympärilä, eli vain myysaama mysiikin 
kans. 

Ei yksikhään päivä Solgårdenissa ole samanlainen. 
Johtajat tekevät kaiken ette sinun kolloaijasta tullee 
oikein maaginen. Met olema myysiset, byysiset ja 
useasti maskeerattuja! 

SOLGÅRDEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 4-7 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 27/6 14 päivää 
1/7 – 14/7 14 päivää 
18/7 – 31/7 14 päivää 
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

solgardenskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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SEIKKAILUKOLLO 

Solvik  
Barnens ö/Lasten saari 
Kaikin jokka tulevat Solvikhiin saavat olla 
mukana jännittävissä luonon seikkailuissa. 
Jos sie et ole testanu korkeahuippubaanaa 
aiemin niin tämä on paikka sulle. 

Solvikissä sie saat olla matkassa pelastaa Lasten 
saarta Krösus Krumpista meän villissä escape 
roomissa ja aijaa korkeahuippubaanaa puitten 
lalvoissa. 

Sie saat kans hajkata luonossa missä met tehemä 
nuotion, kalastama ja kaikkia maholista muuta 
hajkki-hauskaa. Seikkailuitten välissä on aikaa 
klassishiin kollohomhiin. Met paataama, piämä 
rantahengiä ja eeppisiä diskoa. Met järjestämä somia 
pysseliä ja pellaama jalkapalloa. Se on maaginen 
sekotus seikkailua ja kolloa! 

Met Solvikin johtajat olema oikeita seikkailun 
hakijoita. Met olema päteviä, turvalisia ja rakastama 
villityksiä! 

SOLVIK EXPEDITION

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 4-6 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6  12 päivää  
28/6 – 9/7  12 päivää  
12/7 – 23/7  12 päivää  
26/7 – 6/8  12 päivää  
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

solvikexpedition 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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KOLLO 

Starrbäcken  
Barnens ö/Lasten saari 
Jos sie haluat kohata ja oppia tuntheen uusia 
kaveria, hauskoja hengauksia ja olla mukana 
villissä hommissa – tule suurenmoisheen 
Starrbäckenin kollokartanhoon! 

Met piämä huolen ette tehhä kartanosta paikan 
kaikile. Ja kehotama siksi aina villitykshiin joista 
saattaa tulla perine. Sie saat kokea täyttä vauhtin 
kollotoimintaa, rollipeliä, ja vesileikkiä! Met 
paataama, meloma, hajkkaama ja tietysti on disko. 
Sille joka on kiinostunu ruanlaitosta on maholisuus 
auttaa kokkia köökissä – piian vaikkapa leipoa 
smaskisen jälkiruan mitä tarjothaan kaikile? 

Met johtajat olema villin innokhaat luomhaan 
unhottaman kesän yhessä sinun ja sinun 
kollokaveritten kans! 

STARRBÄCKEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 7-9 

Paikkoja 35 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 27/6 14 päivää 
1/7 – 14/7 14 päivää 
18/7 – 31/7 14 päivää 
4/8 – 17/8 14 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

starrbacken 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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KOLLO 

Storgården  
Barnens ö/Lasten saari 
Paitti jännittävä Adventura-ekspedisjuuni 
venheelä täälä Storgårdenissa tapahtuu 
läjittäin muuta villitystä. 

Met hajkkaama, järjestämä tivulin ja tietysti 
planeeraama suuren kultajahin. Sjeema on aina 
täynä vauhtia, mutta meilä on aina aikaa paathiin – 
mielelhään Assössä missä hyppytorni on ajatuksessa! 
Illoila se on joko leikkiä eli partajia meän täysin 
omassa paradiisilahessa missä met nautima 
aurinkonlaskua, on karra-tansi-toppi ja välistä tullee 
jopa yks DJ ohi. 

Meilä Storgårdenin johtajila on paljon tarmoa leikhiin 
ja villitykshiin.  Met rakastama laittaa jännittäviä 
hommia jokka  tekevät sinun kollokesän maagiseks. 

STORGÅRDEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-5 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se
www.barnenso.se 

storgardenkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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Strand  
Barnens ö/Lasten saari 
Strandila sie saat kokea mahtavan 
kollokesän, maagisesta tivulista 
jännittävhään hajkkiseikkailhuun. 

Met rakastama paatata ja hyppiä korkeasta 
hyppytornista joka on Assössä. Meän tykö saattaa 
tulla hulluja olentoja vierailemhaan. Sillon tarjothaan 
kaikkia fantastisia leikkiä ja jännittäviä ja viekhaita 
yhteistyöharjotuksia ja somia pysselhommauksia. 

Me jokka olema töissä Strandila rakastama kolloa. 
Meile sie saatat aina kääntyä jos sie haluat saa 
vastauksia suurhiin ja pienhiin kysymykshiin eli jos sie 
”vain” haluat ette met keksimä hauskaa villitystä! 

STRAND 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 40 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

strandkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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Strandhem  
Barnens ö/Lasten saari 
Täälä tarjothaan klassisia 
strandhemhommia kun Hunger games, Wild  
kids, ja muutama Paras Testissä seikkailu. 

Tietysti met menemä kans hajkhiin ja nautima 
luonosta, paataama Assön hyppytornista ja 
järjestämä hauskoja yhteistyöharjotuksia. Yhtenä 
iltana sie saat kokea meän tykättyä yödiskoa 
missä met tansaama ette katto nousee. Sillon 
saattaa tapahtua ette limboprofssia tuivaa paikale, 
spexfluenceri eli jopa jängi avaruuven olentoja! 

Met johtajat piämä huolen ette kaikin viihtyvät ja 
tuntevat yhteyttä kollossa. Meilä on kans suuri halu 
villitykshiin ja erittäin krannikartanoihin... 

STRANDHEM 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6

Paikkoja 48 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

strandhemkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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ELLÄINKOLLO 

Stugorna  
Barnens ö/Lasten saari 
Stugorna on kollo sulle joka olet utelias 
ophiin lissää elläimistä. 

Meän tykönä sie saat auttaa hoitaa kartanon 
elläimiä samala kun sie saat kokea klassisia 
kolloseikkailuja. Päivät on täynä hommausta, paatia 
ja välistä koko kartano noituu suurheen leikhiin missä 
on jännittäviä karaktääriä. Kun met lähemä retkele 
met piämä vaarin ette saama mukhaan sekä kiikaria 
ja haavia ette pystyä havatheen lissää luonosta. Sie 
et koskhaan tiä koska sie saat nähhä pörröjä pikku 
merielläimiä, kummalisia vesilintuja eli piian vaikkapa 
hyljen! 

Met johtajat Stugornissa rakastama halata ja 
kraamata somitten elläimitten kans ja met piämä 
huolen ette sie ja elläimet saatta fantastisia päiviä 
yhessä! 

STUGORNA – ELLÄIMIÄ 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 23/6 10 päivää 
26/6 – 5/7 10 päivää 
7/7 – 16/7 10 päivää 
19/7 – 28/7 10 päivää 
31/7 – 9/8 10 päivää 
11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

 stugornaskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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Sundsro  
Barnens ö/Lasten saari 
Sundsrossa enersjii ja kollomagi pärisee!
Täälä sie saat kokea villiä kesäpäiviä Ålandin 
merelä, olla mukana parhaimassa hajkissa 
ja keksiä muita pikkupörrötystä ja hauskoja 
kollohommia! 

Paitti hajkki, paati ja tietysti täysvauhtinen disko. 
Meän kollohommat saattavat merkitä kaikkea 
luovista rollipelistä, vilhiin vesileikhiin, tansistophiin ja 
pyörtyvän hauskhaan pysselihomhiin missä on mukana 
mysiikkiquiz ja tjillhengaus kartanolla. 

Met Sundsron johtajat olema färirikas joukko, joila on 
paljon harrastuksia, mikä merkittee ette met olema 
eksperttiä luomhaan hommia jokka sopivat kaikile! 
Met rakastama kolloa ja olema hullun kiinostunheita 
kohtaamhaan teitä ja yhessä tehhä tämän kesän 
oikein maagiseks! 

SUNDSRO 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 5-8 

Paikkoja 44 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 23/6 10 päivää 
26/6 – 5/7 10 päivää 
7/7 – 16/7 10 päivää 
19/7 – 28/7 10 päivää 
31/7 – 9/8 10 päivää 
11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

sundsrokollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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KOLLO 

Synsholmen 
S:t Anna 
Varotus! Älä sie tule tähhään kolhoon, jos sie 
haluat paatinkieltoa, tylsiä johtajia, ilkeätä 
ruokaa, rummaa luontoa, pitkäpiimäsiä leikkiä 
ja rusinadiskoa. 

Mutta jos sie haluat kaikki toisin päin – tule sitten 
Synssaarheen! Lennä ympäri meän UFO:la (8-metrinen 
stydsmatto veessä) ja tjillaa rannala eli saunalauttala. 
Varraa Lillstuga ja nuku sielä sinun kollokaveritten kans. 
Syniksessä sie saat sekä vauhdikhaita leikkiä, hauskaa 
semestiä ja veresleivottua leipää! 

Vanheemat sanovat; 

”Minun tyär on ollu kollossa 8 vuen iästä, nyt hän on kohta 
13-vuotias. Mie en ole koskhaan nähny häntä yhtä ilosena
ja innostunheena kun Synsholmenin kollon jälkhiin.”

”Se, joka antoi vaikutelman, oli henkilökunnan suuri 
kiinostus: ilo, hyymuri, lämpö ja se, ette se näyttää olla 
epätavalinen kollo, jossa silti on säilynheet perintheet.” 

SYNSHOLMEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 2-9 (se nedan) 

Paikkoja 38 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

Ikäluokka 6–9 
21/6 – 4/7 14 päivää 
11/7 – 24/7 14 päivää 

 Ikäluokka 2–5 
27/7 – 9/8 14 päivää 

Kontakti 

070-46 00 111
kollo@synsholmen.se 
www.synsholmen.se
www.gillasynis.se 

synsholmen 

Järjestäjä Synsholmens Kolloförening 

Paikka 

Saari on kaunhiissa S:t Annan 
saaristossa missä on merinäköala 
ja läheisyys omhaan paathiin ja 
kalastuksheen. Välistä meilä on 
turkkielläimiä kollossa! 
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KNATTEKOLLO 

Sörgården  
Barnens ö/Lasten saari 
Sörgårdenhiin astuu sisäle piraattia, 
avaruusolentoja, satunoitia ja haltioita kun 
sie vähhiiten ootat mithään. Parhaiten jo 
ennen fruukostia! 

Usseimiten net tulevat tansaamhaan, 
hommaamhaan ja leikkimhään, mutta välistä het 
saavat aikhaan hurjaa villitystä! Paitti ette met saama 
jännää vierailua met menemä päivähajkile merele, 
grillaama pinnaleipää meän avotakan ympärilä ja 
järjestämä kabareen missä sie saat essiintyä lavala 
jos sie haluat.  Iltakokkouksessa met guusaama 
sängyissä ja kuuntelema hyvvääyö satua. Jos sulla 
tullee vaikea nukkua sie saatat aina mennä johtajan 
tykö, joka on talon nukkumakaveri yön aikana. 

Me johtajat olema tottunheet olla töissä nuoremitten 
lasten kans ja tavotheena on lua turvalisen ja 
hauskan kolloaijan, jossa kaikki tuntevat ette het on 
mukana! 

SÖRGÅRDEN   

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 1-3 

Paikkoja 30 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 21/6  8 päivää  
24/6 – 1/7  8 päivää  
4/7 – 11/7  8 päivää  
14/7 – 21/7  8 päivää  
24/7 – 31/7  8 päivää  
3/8 – 10/8  8 päivää  
13/8 – 20/8 8 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 sorgardens_kollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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Sörängen  
Barnens ö/Lasten saari 
Sörängenissä mennee kätevästi kerätä 
paljon ikuisia kollomuistoja koska päivät on 
täpöt täynä suuria hommia ja villityksilä! 

Täälä met menemä hajkila luonthoon missä met 
grillaama, paataama ja nukuma tähitten alla! 
Met järjestämä vauhtikhaita ja hauskoja leikkiä 
jokka useasti sisältävät rollipeliä. Met rakastama 
lähteä seikkailhuun venheelä, meloa kanuuttia ja 
kuluttaa lämpimiä kesäpäiviä rannala. Välistä meän 
krannikartano haastaa meät vesifaithiin ja sillon met 
emmä sano kiitos ei. 

Vähän sinun avula met voitama tänä vuona! 

Met johtajat tykkäämä keksiä villitystä, samala met 
piämä huolen ette lua turvalisen miljöön missä kaikin 
tuntevat ette het on mukana ja kotona! 

SÖRÄNGEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 48 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit

14/6 – 23/6 10 päivää 
26/6 – 5/7 10 päivää 
7/7 – 16/7 10 päivää 
19/7 – 28/7 10 päivää 
31/7 – 9/8 10 päivää 
11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

 sorangenskollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista,   
Lasten saaressa, Väddössä.   
Kartano on lähelä vettä ja sillä   
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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Tallåsen  
Barnens ö/Lasten saari 
Tallåsenissa meilä on mahtavia herätyksiä 
missä jopa jalkapallotähtiä ja monsteria 
saattavat tuivata esile ja välistä sattaa 
vaikkapa karraa! 

Met tykkäämä hauskoista rantahengistä, spaasta, 
paatista ja hommauksista. Kohta yhtä paljon kun 
ette met rakastama pörrötyksestä, mennä hajkhiin 
ja järjestää Kaappaa Pomon sekä Koko kollo leipoo! 
Meilä tietysti järjestethään open stage missä joka 
haluaa saapi tjansin seisoa lavala ja essiintyä. Se on 
tärkeä meile ette sie tunnet kun olisit kotona kollossa. 
Siksi sie ja kaikki lapset saavat yhen fadderin. 

Meilä johtajila Tallåsenissa on paljon lasten 
kokemuksia, olema turvalisia ja just tarpheeks pörröjä 
ette sinun kolloaika tullee olheen kesän paras aika! 

TALLÅSEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 40 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 23/6 10 päivää 
26/6 – 5/7 10 päivää 
7/7 – 16/7 10 päivää 
19/7 – 28/7 10 päivää 
31/7 – 9/8 10 päivää 
11/8 – 20/8 10 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

 tallenkollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 

KOLLO 
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KOLLO 

Udden  
Värmland 
Vau! Älä sie missaa maholisuutta keshään 
omala niemelä, missä on paljon uusia kaveria! 

Sie saatat suulata prykilä, hypätä vetheen 
vesistydsmatosta eli meän paatipyramiidista eli ottaa 
kaverin ja rieppua banaanivenheelä vesiskuutterin 
perässä. Meilä on tietenki kans aktiviteettia, kun 
jalkapallotyrneerinki, kanuutin melonta, lautanteko, 
talangiesittely, kalastus, catch the flag, lentopallo, 
nukkua ulkona, laulaa nuotiola ja syä hajkkibanaania, 
hommausta, disko ja villitaisteluja, maskeerata 
vaatheila, hyppiä stydsmattoa ja paljon muuta villitystä. 

Yks lapsi kirjottaa: "Mie en saata kuvata kessää sanoila. 
Mulla on ollu niin villin hauskaa ja tulen kaipaamhaan 
kaikkia." 

Sie olet mukana vaikuttamassa päivhiin ette met yhessä 
tehemä kesästä kaikhiin aioitten parhaimaks. Oletko sie 
valmis seikkailhuun? Met johtajat kaipaama jo kessää 
Uddenin Vesileirilä! 

UDDEN WATER CAMP JUNIOR 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 3-6 

Paikkoja 50 paikkaa 

Asuminen Flerbäddsrum 

Perjuutit 

14/6 – 25/6  12 päivää  
26/6 – 9/7  14 päivää  
10/7 – 23/7  14 päivää  
24/7 – 6/8  14 päivää  
7/8 – 20/8 14 päivää 

Kontakti 

Joel Fänge  
Kollolinjen 08-652 52 92  
info@kollosommar.se 
www.kollosommar.se 

Järjestäjä Utepedagogik Sverige AB 

Paikka 

Se on Värmlandissa, noin 30 pe-
nikuormaa Stokholmista. Kollokar-
tano on niemelä missä on monta 
paatipaikkaa, -prykiä ja vesistyds-
mattoja. 
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KOLLO 

Åhléngården  
Barnens ö/Lasten saari 
Hajkki, zombieapokalypsi ja yks 
oikhein valtava disco on vain muutama 
niistä jännittävistä hommista mitä
Åhléngårdenila on tarjola. 

Åhléngårdenin kollo sisältää sekä leikkiä, yhteisyyttä 
ja rollipeliä. Lämpiminä päivinä olthaan veen 
varrela, veessä eli vesivillityksessä. Kartanola on 
muun muassa jalkapallokenttä, pingispöytä ja kaks 
hauskaa lavvoa missä sie saatat hommata eli vain 
keijata. 

Met johtajat Åhléngårdenila keksimä mielelhään 
läjittäin jännittäviä tapahtumia. Met tykkäämä 
ette se on tärkeä ette on yhteisyyttä ja haluama 
ette kaikin saavat villin hauskan kollon missä saapi 
läjittäin uusia kaveria. 

ÅHLÉNGÅRDEN

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 4-7 

Paikkoja 45 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6 – 25/6 12 päivää 
28/6 – 9/7 12 päivää 
12/7 – 23/7 12 päivää 
26/7 – 6/8 12 päivää 
9/8 – 20/8 12 päivää 

Kontakti 

08-508 439 00
kollo@stbd.se
www.barnenso.se

ahlengarden_kollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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KOLLO 

Östergården  
Barnens ö/Lasten saari 
Meän Östergårdenin teinikollossa sie saatat  
tehhä kaikkea kun tjillata rannala, fiksata  
ruokaa ulkona meän jättimäisessä wok-
pannussa, pelastaa kartanon zombiksista eli  
mennä reivhiin ennen fruukostia. 

Sie saat kans olla matkassa maagisessa hajkissa 
paikhaan missä on näköala yli Ålandin meren. Sielä 
met paataama, laitama ruokaa nuotiola ja porisema 
tähtitaivhaan valossa. Moni pruukaa passata pääle 
ette olla herälä ja nähhä aurinkon nousta. Maagista! 

Kartanon kollojohtajat on villi sekotus henkilöistä, 
just kun tekki. Jokku johtajat on kartanon 
jalkapalloproffsia, muut rakastavat tansia ja 
muutamila on hyvä silmä manghaan. Mitä kailkila on 
yhteistä on ette met rakastama yhessä keksiä teitten 
kans kaikenlaista ja vain hengata yhessä! 

ÖSTERGÅRDEN 

Ikäluokka Sulle joka käyt luokkia 6-8 

Paikkoja 42 paikkaa 

Asuminen Monipetihuone 

Perjuutit 

14/6  21/6  8 päivää  
24/6  1/7  8 päivää  
4/7  11/7  8 päivää  
14/7  21/7  8 päivää  
24/7  31/7  8 päivää  
3/8  10/8  8 päivää  
13/8  20/8 8 päivää  

Kontakti 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

ostergardens_kollo 

Järjestäjä Stiftelsen Barnens Dag 

Paikka 

11 penikuormaa Stokholmista, 
Lasten saaressa, Väddössä. 
Kartano on lähelä vettä ja sillä 
on oma paatilahti. 
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Lähättäjä: Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga 

Ej retur 
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 Kollo on hauska 
koska mie saan kohata uusia 
kaveria ja panna pois mubiilin. 
Mie toela tykkään vain 
vajbenista, sitä saapi sekä 
tjillata ja tehhä hauskia 
hommauksia. 

– Rhea 12 vuotta 

Kontaktaa meitä sinun 
kaikista kollokysymyksistä! 
E-posti: kollo@stockholm.se 

Telefooni: 08-508 00 508, valitte kollo. 
Aukasee 16 heinäkuu. 

Postiosote: Kontaktcenter Stockholm 
Box 7005, 121 07 Stockholm 

Vebbi: ung.stockholm/kollo 

mailto:kollo@stockholm.se
https://ung.stockholm/kollo/
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