
1

Nu är det dags att söka till 
sommarens äventyr

Åk på kollo!



Välkommen till 
kollo 2023!
Vill du att ditt barn ska få göra  
roliga saker, kanske prova något 
nytt och träffa nya kompisar?  
Då är sommarkollo något för dig. 
Den som bor och är folkbokförd i 
Stockholms stad och går i skolan  
i klass 1–9 kan söka till kollo. 

Du hittar information om kollo 
i den här katalogen eller på 
ung.stockholm/kollo. 
Du ansöker på webbplatsen.

Information  
om kollo
Kollo erbjuder roliga och spännande  
äventyr med nya upplevelser, kunskaper  
och kompisar. 
Det finns 32 kollogårdar att välja mellan. På alla kollon 
finns det bad, hajk, idrott, spel och lek. Några kollon 
erbjuder dessutom en specialinriktning såsom som teater, 
filmskapande, segling, djur eller äventyrsaktiviteter. 
Oavsett vilket kollo ditt barn väljer kommer erfarna och 
kompetenta ledare skapa trygghet och stimulans för  
alla barn i gruppen. Mer information om kollogårdana 
hittar du längre fram i katalogen eller på webbplatsen  
ung.stockholm/kollo. 

För att ditt barn ska få en lyckad vistelse på kollo är det 
viktigt att du hjälper till att välja kollo. Det är du som 
känner ditt barn bäst och vet vad hen tycker om och 
behöver. Innan du väljer kollo är det bra att fundera  
över vilken åldersindelning som passar ditt barn, om  
ditt barn trivs bäst i en stor eller mindre grupp och hur 
länge ditt barn klarar av att vara hemifrån. 

Åk med en kompis 
Vi försöker ordna så att kompisar och syskon som vill resa 
tillsammans får göra det. Du anger önskemålet i ansökan. 

En så bra kollovistelse som möjligt 
Innan ditt barns kollo börjar får du en hälsodeklaration via 
e-post eller brev. I den har du möjlighet att ge information 
om ditt barn, exempelvis om hälsa, specialkost eller aller-
gier. Syftet är att kollopersonalen ska kunna planera för 
att ditt barn ska få en så bra vistelse som möjligt.

Informationsträffar 
Under maj månad bjuder kolloarrangören in dig och ditt 
barn till ett informationsmöte. På mötet får du information 
och kan ställa frågor. Mötet sker antingen i fysisk eller 
digital form. 

Försäkring 
Barn på kollo omfattas av Stockholms stads olycksfalls- 
försäkring under hela vistelsen. För mer information  
kontakta 08-508 29 926.

BRA ATT TÄNKA PÅ INNAN DU ANSÖKER

• Du behöver e-legitimation, som du 
skaffar på din bank. 

• Det är bara vårdnadshavare som kan 
göra ansökan via e-tjänsten. 

• Ansök senast den 15 mars. 

• Kolloavgiften baseras på hushållets 
sammanlagda inkomst före skatt  
(se nästa sida).

• Det är svårare att få en kolloplats i 
början och i slutet av sommaren, ef-
tersom det är många som vill åka då. 
Sök olika kollogårdar och perioder så 
ökar dina chanser att få en plats!

• Om ditt barn vill åka tillsammans  
med ett syskon eller en kompis,  
måste du vara noga med att skriva 
personnummer.

Ansökan 
Du ansöker till kollo på  
ung.stockholm/kollo.  
Där hittar du också en  
ansökningsblankett att 
skriva ut och posta till  
Kontaktcenter om du inte  
har möjlighet att ansöka via e-tjänsten. 
Ansök senast 15 mars. Om du ansöker 
efter sista ansökningsdagen är det inte 
säkert att du får en plats. Då finns det 
bara reservplatser, om någon annan 
hoppar av.  
 
För frågor om din ansökan:  
Telefon: 08-508 00 508, välj kollo.  
E-post: kollo@stockholm.se

OBS!
En komplett lista med kollo-
gårdar och deras tidsperioder 
ligger på mittuppslaget.

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.

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

السريعة على هذه الصفحة. 

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

)QR-koden) استفاده کنيد.

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.

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

کۆدی QR لەم ماڵپەڕەدا بەکار بهێنە.

¡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። 
 

 JUNI  JULI  AUGUSTI

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

Akka 3-6 12-14 6

Assöbacken 1-3 8 7

Backis 3-6 12 8

Bergängen 1-3 8 9

Björkbacken 1-3 8 10

Djuprämmen 6-9 12-14 11

Ellen 3-9 8-14 12

Constantia

Granbo 6-9 14 13

Granliden 3-6 12 14

Granvik 5-8 12 15

Granö gård 3-6 14 16

Ivarsudde 1-9 8-14 17

Lina och Lova 5-9 12-14 18

Lindängen 3-6 14 19

Parkudden 3-6 10 22

Rånö Seglarläger 6-9 14 23

Shamrock 5-9 10-14 24

Solgården 4-7 14 25

Solvik 4-6 12 26

Starrbäcken 7-9 14 27

Storgården 3-5 12 28

Strand 3-6 12 29

Strandhem 3-6 12 30

Stugorna 3-6 10 31

Sundsro 5-8 10 32

Synsholmen 2-9 14 33

Sörgården 1-3 8 34

Sörängen 3-6 10 35

Tallåsen 3-6 10 36

Udden 3-6 12-14 37

Åhlengården 4-7 12 38

Östergården 6-8 8 39

14-21/6 8-15/828/6-11/7 24/7-5/8

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

13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8

14-21/6 5-16/8

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

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

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

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

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

21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8

19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8
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Vad kostar det att 
gå på kollo?
Kostnadsberäkning
Kostnaden för kollo beräknas utifrån 
ditt hushålls totala inkomster före skatt. 
Avgiften per barn och dag ser du i  
tabellen till höger. Familjer med fler 
än fyra barn som åker på kollo betalar 
endast för fyra barn.

Frånvaro
Om ditt barn blir sjukt och inte kan åka 
får du tillbaka avgiften om du har ett 
läkarintyg. Blir ditt barn sjukt under  
vistelsen får du tillbaka avgiften för  
sjukperioden om du har ett läkarintyg.

Åker ditt barn hem tidigare, av annan 
anledning än sjukdom, får du inte  
pengarna tillbaka.

Syskonrabatt
Gäller för de syskon i samma familj som 
åker på kollo. Är syskonen folkbokförda 
på olika adresser ska samma vårdnads-
havare gör ansökan för samtliga barn.

Läs mer
På ung.stockholm/kollo kan du läsa  
mer om boende, måltider, ordnings- 
regler med mera.

Månadsinkomst Kostnad/dag
Hushållets sammanlagda  
månadsinkomster (före skatt) 1 barn 2 barn 3 barn 4 barn

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

Avgiftsexempel:
Sammanlagd månadsinkomst 18 000,  
2 barn i 14 dagar: 2 x 0 x 14 =  0 kr

Sammanlagd månadsinkomst 23 000,  
2 barn i 14 dagar: 2 x 96 x 14 = 2 688 kr

Sammanlagd månadsinkomst 46 000,  
1 barn i 10 dagar: 1 x 350 x 10 = 3 500 kr

Här ligger vi!
Här kan du se var årets 32 kollogårdar ligger.  
En mer noggrann beskrivning finns på varje gårds sida i 
katalogen. På Barnens ö ligger 23 kollogårdar.

På mittuppslaget finns allt du behöver veta om åldrar, 
tider och inriktningar för samtliga gårdar.

Om ditt barn har behov av extra stöd på  
kollo tar du kontakt med Kontaktcenter på  
kollo@stockholm.se eller telefon 08-508 00 508.

Synsholmen

Stockholm

Norrköping

Karlskoga

Norrtälje

Rånö

Lina & Lova
Shamrock

S/Y Ellen
S/Y Constantia

Ivarsudde
Akka
Djuprämmen
Udden

Barnens ö

Barnens ö
Granö gård Granvik

Granliden

Backis

Stugorna Tallåsen

Sörgården

Östergården

Bergängen
Sundsro

Parkudden

Åhlengården

Björkbacken
Granbo

Strandhem

Lindängen

Solvik

Starrbäcken

Strand
Solgården Sörängen

Assöbacken
Storgården
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Assöbacken
Barnens ö

Akka
Värmland
Har du testat utomhusbio eller haft disco 
under bar himmel?

Akka är det maximala äventyrskollot. Här får du 
möjligheten att prova på alla typer av häftiga och 
utmanande aktiviteter, som höghöjdsbana, åka 
bananbåt efter vattenskoter, klättring, bygga flotte, 
paddla kanot, åka på hajk. Eller kanske hoppa i sjön 
från vår badbrygga och simma ut till vår vatten-
studsmatta för att sedan ligga och chilla i solen 
med dina kompisar.

En deltagare berättar: ”Jag trodde aldrig att jag 
skulle få vara med om så många äventyr och sån 
sammanhållning. Det är ett minne för livet.” 

Du är med och påverkar hur vi lägger upp dagarna 
på Akka. Tillsammans skapar vi ditt livs äventyr, 
fylld med häftiga upplevelser, nya vänner, fina 
minnen och många skratt!

Bus och skoj utlovas på Assöbacken. Kollot 
där du får uppleva allt från spexiga lekar, till 
bad och pyssel. Här är varje dag ett äventyr!

Kanske blir du väckt av en schlagerälskare som tar 
med dig till ett disco på stranden, kanske hamnar 
du mitt i en skattjakt eller får besök av de snälla 
gårdsspökena Gerd och Gärda. Allt är möjligt på 
Assöbacken!

Varje kväll serveras fika och sedan har vi samling där 
vi läser sagor, lyssnar på en ljudbok och ibland får 
du chans att ställa de frågor som du är nyfiken på. 
Om nätterna finns det alltid en trygg ledare i husen 
och under din första dag får du en fadder som tar lite 
extra hand om dig och dina rumskompisar.

ASSÖBACKEN 

Skolår För dig som går i klass 1-3

Antal 40 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar

Kontakt

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

 assobacken_kollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

AKKA ADVENTURE CAMP

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 50 platser

Boende Stora glampingtält med sängar  
och el (se mer info på hemsida).

Perioder

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

12 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar

Kontakt

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

Arrangör Utepedagogik Sverige AB

Plats

Ligger i Värmland, cirka 30 mil från 
Stockholm. Kollogården ligger på 
en halvö med flera badplatser med 
badbryggor och vattenstudsmattor.
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Backis
Barnens ö
På Backis varvas dagarna med maxade  
aktiviteter och härliga häng. Här kan du 
bada, paddla kanot eller åka SUP-bräda  
eftersom vi har en alldeles egen strand  
endast ett stenkast bort.

En av dagarna beger vi oss ut på dagshajk till vackra 
Koviken och när mörkret närmar sig tar vi oss hemåt 
och fortsätter med hajknatten där. Vi har även något 
som kallas faddertid. Då får du och dina rumskompisar 
göra någonting speciellt tillsammans med er fadderle-
dare – varför inte baka något, åka på utflykt eller ha 
filmmys?

Vi ledare har många olika intressen och erfarenheter, 
vissa är grymma på fotboll, andra är konstnärer 
och några älskar allt som har med vatten att göra. 
Gemensamt för oss alla är att vi är experter på att 
göra kollo extra roligt!

Bergängen
Barnens ö
Här är kollot som ordnar ett eget unikt  
kollotivoli, hit kommer spännande gäster 
och du får delta i härliga aktiviteter. 

På Bergängen är det fullt ös, med mycket bus 
och skoj! Förutom kolloaktiviteter som bad, pyssel 
och padding händer det att gården får en massa 
spännande besök. Det kan vara Harry Potter som 
svänger förbi, en utomjording eller till och med 
en godisbil. Ibland utmanar dessutom besökarna 
varandra innan middagen och då kan det bli riktigt 
knasigt!

Ledarna på Bergängen är vana att jobba med 
yngre barn. De lägger stort fokus på att alla ska 
bli sedda. Under kvällssamlingen ser de därför till 
att varva ner tillsammans genom att prata om allt 
spännande som hänt under dagen.

KNATTEKOLLO

BACKIS 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 45 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 backiskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

BERGÄNGEN 

Skolår För dig som går i klass 1-3

Antal 35 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar

Kontakt

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

 bergangenkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Björkbacken
Barnens ö
Perfekt för dig som gillar att pyssla, klä ut dig 
och spela spel! Dagarna fylls med spännande 
aktiviteter från morgon till kväll. 

Här händer det att utklädda ledare kommer till gården 
och ber om hjälp för att hitta en skatt, undersöka 
godisstölder eller baka en kollotårta. Då hjälper vi 
såklart till! På gården finns det en ateljé som är fylld 
med pyssel och öppen för kreativitet.

Hos oss på Björkbacken är det viktigt att alla har  
någon att vända sig, du kanske får hemlängtan eller 
så vill du ha hjälp att ordna med ett galet roligt bus. 
Därför får alla barn en fadder som de delar med sina 
rumskompisar. Vi ledare har stor erfarenhet av att 
jobba med yngre barn. 

Djuprämmen
Värmland
Häng med till Djuprämmen, ungdomskollot 
fyllt med häftiga och fartfyllda aktiviteter. 

Djuprämmen Water Camp ligger vid en stor spegel-
blank sjö. Här åker vi bananbåt efter vattenskoter, 
paddlar kanot, går höghöjdsbana, bygger flottar 
eller dyker från vår vattenstudsmatta. Självklart finns 
tid för att softa i solen och chilla i hängmattorna. 
Vad sägs om spa vid sjöbastun, dj-skola/musikstudio, 
fotbollsturnering, hungergames, catch the flag,  
gladiatorerna, disco, vattenkrig, spela pingis och  
volleyboll och mycket mer? Du är med och bestäm-
mer. Tillsammans skapar vi en kanonsommar fylld 
med häftiga upplevelser, nya vänner, fina minnen  
och många skratt!

En ungdom berättar: ”En kompis frågade hur det var 
på Djuprämmen. Jag svarade, häng med nästa år 
får du se, det måste upplevas. Vi har haft den bästa 
sommaren i våra liv.”

KOLLO

DJUPRÄMMEN WATER CAMP UNGDOM

Skolår För dig som går i klass 6–9

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar

Kontakt

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

Arrangör Utepedagogik Sverige AB

Plats

Ligger i Värmland, cirka 30 mil från 
Stockholm. Kollogården ligger på 
en halvö med flera badplatser med 
badbryggor och vattenstudsmattor 
samt en egen sjöbastu.

BJÖRKBACKEN

Skolår För dig som går i klass 1-3

Antal 35 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar

Kontakt

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

 bjorkbackenskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

10 11

KNATTEKOLLO



Ellen och Constantia 
Stockholms skärgård
Seglarkollo på segelfartygen Ellen och  
Constantia är ett fantastiskt sommar- 
äventyr för dig mellan 10 och 16 år. 

Vi bor, sover och lagar mat på båten. Väder och vind 
styr vart vi åker och vi upptäcker nya platser tillsam-
mans. Dagtid seglar vi och innan middagen lägger  
vi till i en av skärgårdens alla naturhamnar. Där blir 
det bad, grillning, lekar och annat kul. Ibland seglar 
fartygen tillsammans för kappsegling, lek eller  
grillning tillsammans med de andra barnen.

På våra miniorkollon eller ungdomskollon krävs ingen 
tidigare seglingserfarenhet, du lär dig allt på plats. 
Har du varit med förut och vill segla och lära dig ännu 
mer, är det bäst om du väljer fortsättningskollot.  
Om det blir fint väder seglar vi ut på havet. 

Är du beredd på ditt sommaräventyr till sjöss?

Krav: Du måste kunna simma 200 meter.

Granbo Teater
Barnens ö
Är du nyfiken på teater, dans eller att spela 
musik och vill testa att stå på scen i sommar? 
Då är Granbo teaterkollo perfekt för dig! 

Du behöver inte ha stått på en scen tidigare, hos  
oss är alla välkomna! Här får du uppleva klassiska  
kolloaktiviteter såsom båthajk till en magisk  
skärgårdsö, disco och bad. Samtidigt får du prova 
på att skådespela, dansa, sjunga och spela i band. 
Tillsammans sätter vi ihop en föreställning som 
vi sedan framträder inför publik med allt vad det 
innebär – smink, kostym och stora applåder! En riktig 
adrenalinkick!

Vi ledare på Granbo är professionella skådespelare, 
dansare, musiker och pedagoger som älskar kollo.  
Vi ser fram emot att skapa fantasifulla föreställningar 
tillsammans med er!

TEATERKOLLO

GRANBO TEATER 

Skolår För dig som går i klass 6-9

Antal 40 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar

Kontakt

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

 granbokollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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SEGLARKOLLO

                     ELLEN CONSTANTIA

Skolår För dig som går i klass 3–9 (se nedan)

Antal 24–27 platser

Boende Du bor, sover och äter på båten

Perioder

Miniorkollo 
Skolår 3-6. 
14-21/6, 8 dagar.
Fortsättningskollo  
Skolår 6-9. 
28/6-11/7, 14 dagar.
Ungdomskollo 
Skolår 5-9. 
24/7-5/8, 13 dagar. 
Miniorkollo 
Skolår 3-6. 
8-15/8, 8 dagar.

Miniorkollo  
Skolår 3-6.  
14-21/6, 8 dagar.
Ungdomskollo  
Skolår 5-9.  
5-16/8, 12 dagar.

Kontakt
kollo@syellen.se 
www.syellen.se 

 segelfartyget.ellen

Arrangör Stiftelsen S/Y Ellen

Plats Stockholms skärgård



Granliden
Barnens ö
Det är gott om roliga upptåg på Granliden! 
Här överraskas du dagligen med bus, 
utklädda kolloledare och spännande besök.

Ledarna är experter på att hitta på roliga aktiviteter 
och har alltid något spännande på gång. På Granliden 
arrangeras det större lekar som Guldrush och Fångarna 
på fortet, liksom mindre fartfyllda mys med pyssel, 
bad och fiske. Det är en härlig kollobubbla fylld med 
gemenskap och möjligheter. Tillsammans skapar vi 
minnen för livet!

Vi ledare kan beskrivas vara en smula knasiga,  
samtidigt som vi är väldigt trygga och har mycket  
erfarenhet av kollo. Vi kommer garanterat att göra  
allt vi kan för att din kolloperiod ska bli riktigt bra! 

KOLLO

Granvik
Barnens ö
Om du är nyfiken på att lära dig göra film,  
är Granvik kollot för dig!

Här får du prova på att skriva manus, regissera,  
skådespela, redigera, lägga till bild- och ljudeffekter 
så att filmproduktionen ska kännas riktigt proffsig! 
Du behöver inte kunna något när du kommer, vi lär 
dig allt du behöver för att skapa här. 

Du får såklart också uppleva andra klassiska  
granviksaktiviteter som vattenlekar, klädbad, hajk 
och massor av härliga häng. Dagarna på Granvik 
inleds med spexiga väckningar och varje kväll  
sjungs vår alldeles egna kollolåt.  

Vi ledare på Granvik älskar att leka och skapa 
magiska världar som du får uppleva. Vi har alla  
erfarenhet av film och ett par av oss jobbar med  
det professionellt.

GRANVIK FILM

Skolår För dig som går i klass 5-8

Antal 44 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 granvikfilmkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

FILMKOLLO

GRANLIDEN

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 44 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 granlidenskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Granö gård
Barnens ö
Om du får pirr i magen av tanken att  
stå på scen och vill lära dig mer om show, 
dans, sång och teater då är det Granö gård 
som du ska välja! 

Här får du förutom alla roliga upptåg på scenen även 
uppleva typiska Granö gårds lekar och andra mer 
klassiska kolloaktiviteter. En dag kan därför innehålla 
allt från spännande och fartfyllda lekar som demon-
jakten och dansstopp till lugnare pysselmys, scenrep 
och svalkande strandhäng med massor av bad!

Ledarna på Granö gård är alla erfarna teater-, dans- 
och musikpedagoger som brinner för att göra din 
kollotid till sommarens härligaste dagar!

Ivarsudde
Vätö – Stockholms skärgård
Stiftelsen Birkagårdens kollo Ivarsudde  
är platsen där havet, vinden, solen och  
månen styr!

Med havet precis utanför fönstret hör bad, segling, 
kanotturer och fiske till de dagliga aktiviteterna. Efter 
en dag med vattenkrig eller catch the flag i skogen 
värmer vi upp oss i vår vedeldade bastu innan det är 
dags för nattmacka. Räkna med både galna, mysiga 
och spännande påhitt av ”Ivars” erfarna kolloledare!

Disco, Såpagladiatorerna, Regatta och Fångarna på 
Ivars är några av våra aktiviteter. På Ivarsudde kan 
även tårtbakar-tävling, pingisturnering och spa-dag 
stå på dagens program. En höjdpunkt är när vi paddlar 
iväg till hajk-ön för att komma skärgården riktigt nära 
och sova under stjärnorna. Det kan även lura ett och 
annat spöke i skogen innan kollot är slut...  
 
Förbered dig på nya vänskaper och underbara  
upplevelser på Ivarsudde!

KOLLO

GRANÖ GÅRD SCEN

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 45 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar

Kontakt

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

 granogard

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

IVARSUDDE

Skolår För dig som går i klass 1-9 (se nedan)

Antal 44-46 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

Skolår 3-9
14/6 – 27/6
29/7 – 11/8

Skolår 6-9
29/6 – 12/7
14/7 – 27/7

Skolår 1-6 
13/8 – 20/8

14 dagar
14 dagar

14 dagar
14 dagar

8 dagar

Kontakt
kollo@birkagarden.se  
www.birkagarden.se  

 ivarsuddekollo 

Arrangör Stiftelsen Birkagården 

Plats
Nio mil från Stockholm vid  
Lidöfjärden på Vätö nordost  
om Norrtälje. 
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SCENKOLLO



Lina och Lova  
Stockholms skärgård
På det här seglarkollot får alla lära sig att 
segla och göra allt annat som hör till att vara 
på en båt. Här får du både äventyr och mys!

Vi bor ombord på Skeppsholmsgårdens mindre segel-
båtar Lina och Lova. Alla får lära sig segla och de som 
vill får hjälpa till att styra, navigera och slå knopar. Vi 
brukar segla ungefär halva dagen och när vi känner oss 
klara söker vi upp en naturhamn där skutorna förtöjer.

När vi inte seglar hittar vi på roliga aktiviteter. Vi badar, 
grillar, leker, ordnar disco, bakar kakor och annat skoj 
som att klättra i masten, hoppa från relingen och testa 
att ro med jollen. 

Mot slutet av kollot seglar vi ibland en hel natt om det 
är fint väder. Små grupper där ledare och ungdomar 
bor tillsammans brukar bli supermysigt. 

Krav: Du måste kunna simma 200 meter.

SEGLARKOLLO

Lindängen
Barnens ö
På Lindängen får du uppleva en riktigt 
härlig kollosommar, med paddling, pyssel 
och bad.

Här är sommardagarna magiska och bjuder på 
vattenskoj och spännande äventyrslekar. Bad, 
paddling och pyssel varvas med maxade aktivite-
ter och bus. På gården hittar du ett pingisbord och 
i repan kan du spela musik. Självklart finns även 
maskeradkläder för den som vill ta kollo till fler 
magiska världar! 

På Lindängen finns det alltid en plats och  
upplevelse för alla. Vi ledare är snälla, busiga  
och värnar om att alla ska ha det bra. Vi ser  
fram emot att skapa fina sommarminnen  
tillsammans med dig. 

KOLLO

LINDÄNGEN 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 30 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 

Kontakt

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

 lindangenskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

LINA OCH LOVA SEGLARKOLLO

Skolår För dig som går i klass 5–9

Antal 17 platser

Boende Du bor ombord på båtarna

Perioder

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

13 dagar
13 dagar 
14 dagar
13 dagar
12 dagar

Kontakt

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

 skeppsholmsgarden

Arrangör Föreningen Skeppsholmsgården

Plats Stockholms skärgård (vi både åker 
och kommer hem vid Skeppsholmen)
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 JUNI  JULI  AUGUSTI

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

Akka 3-6 12-14 6

Assöbacken 1-3 8 7

Backis 3-6 12 8

Bergängen 1-3 8 9

Björkbacken 1-3 8 10

Djuprämmen 6-9 12-14 11

Ellen 3-9 8-14 12

Constantia

Granbo 6-9 14 13

Granliden 3-6 12 14

Granvik 5-8 12 15

Granö gård 3-6 14 16

Ivarsudde 1-9 8-14 17

Lina och Lova 5-9 12-14 18

Lindängen 3-6 14 19

Parkudden 3-6 10 22

Rånö Seglarläger 6-9 14 23

Shamrock 5-9 10-14 24

Solgården 4-7 14 25

Solvik 4-6 12 26

Starrbäcken 7-9 14 27

Storgården 3-5 12 28

Strand 3-6 12 29

Strandhem 3-6 12 30

Stugorna 3-6 10 31

Sundsro 5-8 10 32

Synsholmen 2-9 14 33

Sörgården 1-3 8 34

Sörängen 3-6 10 35

Tallåsen 3-6 10 36

Udden 3-6 12-14 37

Åhlengården 4-7 12 38

Östergården 6-8 8 39

14-21/6 8-15/828/6-11/7 24/7-5/8

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

13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8

14-21/6 5-16/8

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

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

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

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

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

21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8

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

20 21

KOLLO 2023 KOLLO 2023 – PERIODER



Rånö Seglarläger
Stockholms skärgård
Dagarna på Rånö Seglarläger är fyllda av 
segling, sol, bad och andra roliga aktiviteter. 

Här finns allt som ett KOLLO kan erbjuda men vårt 
fokus är segling. Nybörjare eller erfaren seglare 
spelar ingen roll.

På Rånö får du segla både jolle och stor båt. Du har 
dessutom möjlighet att prova vindsurfing. Efter två 
veckor hos oss kan du segla och det har du med dig 
resten av livet. 

Hos oss har vi en trygg och glad stämning. Du kan 
komma ensam eller med din bästa kompis, efter ett 
par dagar känner du alla. 

En flicka skrev: ”På Rånö känner man en sån  
gemenskap till alla barnen men också till alla ledare. 
Sammanhållningen är helt otrolig!” 

Krav: Du måste kunna simma minst 100 m.  

Parkudden
Barnens ö
På Parkudden får du vara med om magiska 
saker, träffa sagoväsen och lösa mysterier.

Förutom den fartfyllda sagodagen med besök från 
tomtar, troll och pirater får du uppleva en sommar 
fylld av härliga kolloaktiviteter. Om du tycker att 
det är roligt med vattenfajter, att paddla, leka 
fångarna på fortet, hajka, rädda gården från 
bossarna under maffiadagen och blåsa världens 
största såpbubblor – kom till oss på Parkudden.

Ledarna på Parkudden har en fantastisk fantasi. 
De ser fram emot att skapa sommarens bästa 
dagar tillsammans med dig.

KOLLO

PARKUDDEN 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 40 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

10 dagar
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar
10 dagar

Kontakt

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

 parkudden_kollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

RÅNÖ SEGLARLÄGER

Skolår För dig som går i klass 6–9

Antal 28 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar

Kontakt

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

 ranoseglarlager 
 Rånö Seglarläger

Arrangör Arbacia AB

Plats

Ligger på ön Rånö i Stockholms 
södra skärgård, inte långt från  
Nynäshamn. Vi har en stor tomt 
med bl a fotbollsplan och egen 
hamn för båtar och bad.
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SEGLARKOLLO



Shamrock
Stockholms skärgård
Välkommen ombord på Skeppsholmsgårdens 
segelfartyg Shamrock. Alla får hjälpa till 
när vi ska sätta segel och tillsammans med 
vindens kraft får vi fart på ett 160 ton tungt 
segelfartyg.

Vi seglar dit vindarna bär innan vi stannar i en vik 
eller i en naturhamn.

När vi inte seglar brukar vi bada, hitta på roliga  
lekar och utforska öarna vi kommer till. Finns det  
en fyr, en kiosk, en fårhage, blåbärssnår eller en  
fotbollsplan? På öar med mycket att upptäcka 
stannar vi ibland en extra dag innan vi seglar vidare. 
Under kolloperioden brukar vi ordna bio och disco 
ombord. Tårtbakartävling, femkamp och nattsegling 
hör också till höjdpunkterna, förutom alla nya  
kompisar förstås. Tycker du att det låter kul, så  
anmäl dig till Shamrock! 

Krav: Du måste kunna simma 200 meter.

SEGLARKOLLO

Solgården
Barnens ö
Om du tycker om att lösa mysterium lika 
mycket som du gillar fartfyllda lekar och 
spännande äventyr – kom till Solgården! 

Här invaderas gården ofta av knasiga karaktärer 
och ibland får vi tillsammans med dem, hjälpas åt att 
hitta den försvunna ledaren som har blivit kidnappad. 
En av dagarna beger vi oss ut på hajk genom skogen 
till vattnet där vi badar, grillar korv och spelar maffia 
runt lägerelden eller bara myser med musik.

På Solgården är ingen dag den andra lik och ledarna 
gör allt för att din tid på kollo ska bli riktigt magisk!  
Vi är mysiga, busiga och ofta utklädda!

KOLLO

SOLGÅRDEN

Skolår För dig som går i klass 4-7

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 

Kontakt

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

 solgardenskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

SHAMROCK SEGLARKOLLO

Skolår För dig som går i klass 5–9

Antal 26 platser

Boende Du bor ombord på Shamrock

Perioder
13/6 – 26/6

28/6 – 10/7

11/8 – 20/8

14 dagar

13 dagar 

10 dagar 

Kontakt

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

 skeppsholmsgarden

Arrangör Föreningen Skeppsholmsgården

Plats Stockholms skärgård (avgång och 
hemkomst sker vid Skeppsholmen)
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Solvik
Barnens ö
Alla som kommer till Solvik får vara med på 
spännande äventyr i naturen, om du inte har 
testat höghöjdsbanan förut är detta platsen 
för dig. 

På Solvik får du vara med om att rädda Barnens Ö 
från Krösus Krump i vårt häftiga escape room och 
köra höghöjdsbanan högt uppe i träden. 

Du får även hajka i naturen där vi gör upp en  
lägereld, fiskar och allt möjligt annat hajk-mysigt. 
Mellan äventyren finns tid för klassiska kollo- 
aktiviteter. Vi badar, har strandhäng och episka 
discon. Vi anordnar mysiga pyssel och lirar fotboll. 
Det är en magisk blandning av äventyr och kollo!

Vi ledare på Solvik är riktiga äventyrare, vi är 
kunniga, trygga och älskar att busa! 

ÄVENTYRSKOLLO

Starrbäcken
Barnens ö
Om du är sugen på att lära känna nya 
vänner, ha goa häng och delta i storslagna 
aktiviteter – kom till den livade kollogården 
Starrbäcken! 

Vi värnar om att göra gården till en plats för alla.  
Och uppmuntrar därför alltid till bus som kan bli till  
nya traditioner. Du kommer att få uppleva maxade  
kolloaktiviteter, rollspel och vattenlekar! Vi badar, 
paddlar, hajkar och har såklart ett disco. För den  
som är intresserad av matlagning finns möjlighet  
att hjälpa kocken i köket – kanske baka en smaskig 
efterrätt att bjuda alla på?

Vi ledare är otroligt taggade på att skapa en  
oförglömlig sommar tillsammans med dig och dina 
kollokompisar!

KOLLO

STARRBÄCKEN 

Skolår För dig som går i klass 7-9

Antal 35 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

14 dagar
14 dagar
14 dagar
14 dagar

Kontakt

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

 starrbacken

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

SOLVIK EXPEDITION

Skolår För dig som går i klass 4-6

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 solvikexpedition

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Strand
Barnens ö
På Strand får du uppleva en storslagen  
kollosommar, med allt från ett magiskt  
tivoli till ett spännande hajk-äventyr.

Vi älskar att bada och att hoppa från det höga  
hopptornet ute på Assö. Hos oss kan det även 
komma lite härliga figurer på besök, då bjuds det på 
alltifrån fantasifulla lekar med spänning till kluriga 
samarbetsövningar och mysiga pysselaktiviteter.

Vi ledare som jobbar på Strand älskar kollo. Till oss 
kan du alltid komma om du vill ha svar på stora och 
små frågor eller om du ”bara” vill att vi hittar på ett 
roligt bus! 

Storgården
Barnens ö
Förutom den spännande Adventura-
expeditionen med båt händer det en massa 
annat skoj på Storgården!  

Vi hajkar, anordnar ett tivoli och styr såklart upp en 
stor guldjakt. Det är ett fullspäckat schema, men vi 
gör alltid tid för bad – gärna ute på Assö med hopp-
tornet i sikte! Om kvällarna är det antingen lek eller 
partaj i vår alldeles egna paradisvik där vi njuter 
av solnedgången, har godis-dansstop och ibland 
kommer det till och med förbi en DJ. 

Vi som är ledare på Storgården har mycket energi 
för lek och bus. Vi älskar att anordna spännande 
aktiviteter som förtrollar din kollosommar till något 
magiskt!

KOLLO

STRAND 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 40 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 strandkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

STORGÅRDEN 

Skolår För dig som går i klass 3-5

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 storgardenkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Strandhem
Barnens ö
Här bjuds på klassiska strandhemaktiviteter 
som Hunger games, Wild kids, även ett och 
annat Bäst i Test äventyr.

Självklart beger vi oss också ut på hajk och njuter av 
naturen, badar från hopptornet på Assö och ordnar 
skojiga samarbetsövningar. En kväll får du uppleva 
vårt uppskattade nattdisco där vi dansar tills taket 
lyfter. Då kan det hända att ett limboproffs dyker 
upp, en spexfluencer eller kanske till och med ett 
gäng utomjordingar!

Vi ledare värnar om att alla ska trivas och känna 
gemenskap på kollo. Vi har också en förkärlek för 
bus och särskilt på granngårdarna…

KOLLO

Stugorna
Barnens ö
Stugorna finns för dig som är nyfiken på att 
lära dig mer om djur. 

Hos oss får du hjälpa till att ta hand om gårdens djur 
samtidigt som du får uppleva klassiska kolloäventyr. 
Dagarna fylls med pyssel, bad och ibland förtrollas 
hela gården i en stor lek med spännande karaktärer. 
När vi beger oss ut på utflykt ser vi till att ta med oss 
både kikare och håv för att kunna upptäcka mer av 
naturen. Du vet aldrig när du kan få syn på häftiga 
små havsdjur, ovanliga sjöfåglar eller kanske till och 
med en säl!

Vi ledare på Stugorna älskar att gosa med gulliga  
djur och kommer se till att du och djuren får  
fantastiska dagar tillsammans.

STRANDHEM 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 48 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 strandhemkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

STUGORNA – DJUR

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

10 dagar
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar
10 dagar

Kontakt

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

 stugornaskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Sundsro
Barnens ö
På Sundsro sprakar det av energi och kollo-
magi! Här får du uppleva härliga sommar- 
dagar vid Ålands hav, vara med på den bästa 
hajken och hitta på andra smått galna och 
roliga kolloaktiviteter! 

För utöver hajk, bad och såklart ett maxat disco. Kan 
våra kolloaktiviteter innebära alltifrån engagerande 
rollspel, knasiga vattenlekar och dansstopp med 
en twist till härliga pysseldagar med musikquiz och 
chillhäng på gården. 

Vi ledare på Sundsro är en blandad skara med många 
olika intressen, vilket betyder att vi är experter på att 
göra aktiviteter som passar alla! Vi älskar kollo och är 
otroligt peppade på att träffa er och tillsammans  
göra den här sommaren riktigt magisk! 

KOLLO

Synsholmen
S:t Anna
Varning! Kom inte till det här kollot om du 
vill ha badförbud, tråkiga ledare, äcklig mat, 
ful natur, sega lekar och russindisco.

Men vill du ha allt tvärtom – åk till Synsholmen!  
Flyg runt på vårt ufo (8-meters studsmatta på  
vattnet) och chilla på stranden eller bastuflotten. 
Boka Lillstugan och sov där med dina kollokompisar. 
På Synis får du både fartfyllda lekar, skön semester 
och nybakat bröd!

Föräldrar säger; 

”Min dotter har varit på kollo sen hon var åtta,  
nu är hon snart tretton år. Jag har aldrig upplevt 
henne så lycklig och entusiastisk som efter  
kollovistelsen på Synsholmen.”

”Det som gav intryck var personalens stora  
engagemang: glädjen, humorn, värmen och  
att det verkar vara ett okonventionellt kollo,  
men ändå med bevarade traditioner.”

KOLLO

SUNDSRO 

Skolår För dig som går i klass 5-8

Antal 44 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

10 dagar
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar
10 dagar

Kontakt

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

 sundsrokollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

SYNSHOLMEN

Skolår För dig som går i klass 2-9 (se nedan)

Antal 38 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

Skolår 6–9
21/6 – 4/7
11/7 – 24/7

Skolår 2–5 
27/7 – 9/8

14 dagar
14 dagar

14 dagar

Kontakt

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

 synsholmen

Arrangör Synsholmens Kolloförening

Plats

En ö i vackra S:t Anna skärgård  
med havsutsikt och närhet till  
eget bad och fiske. Ibland har vi 
pälsdjur på kollot!
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Sörgården
Barnens ö
På Sörgården klampar det in pirater, utom-
jordningar, sagoväsen och vidunder när du 
minst anar det. Helst redan innan frukost! 

Oftast kommer de för att dansa, pyssla och leka men 
ibland ställer de till med ordentliga bus! Förutom att 
vi får spännande besök går vi på dagshajk till havet, 
grillar pinnbröd runt vår eldstad och anordnar en 
kabaré där du kan få uppträda på scen om du vill. 
På kvällssamlingen gosar vi ner oss och lyssnar på en 
godnattsaga. Om du får svårt att sova kan du alltid 
gå till ledaren som är sovkompis i huset under natten.

Vi ledare har erfarenhet att jobba med yngre barn 
och strävar alltid efter att skapa en trygg och rolig 
kolloperiod där alla känner sig delaktiga!

KNATTEKOLLO

Sörängen
Barnens ö
På Sörängen går det snabbt att samla på 
sig många oförglömliga kollominnen då 
dagarna fylls med stora aktiviteter och bus! 

Här drar vi ut i naturen på en hajk där vi grillar, badar 
och sover under stjärnorna! Vi arrangerar fartfyllda 
och skojiga lekar som ofta innehåller rollspel.  
Vi älskar att bege oss ut på äventyr med båtar, 
paddla kanot och att spendera varma sommardagar 
på stranden. Ibland utmanas vi på vattenfajt av en 
granngård och då är vi aldrig sena att tacka nej.  
Med lite hjälp av dig vinner vi i år!

Vi ledare tycker om att hitta på bus, samtidigt som vi 
är måna om att skapa en trygg miljö där alla känner 
att de hör hemma.

KOLLO

SÖRÄNGEN 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 48 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

10 dagar
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar
10 dagar

Kontakt

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

 sorangenskollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

SÖRGÅRDEN   

Skolår För dig som går i klass 1-3

Antal 30 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar

Kontakt

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

 sorgardens_kollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Tallåsen
Barnens ö
Hos oss på Tallåsen har vi storslagna knasiga 
väckningar där alltifrån fotbollsstjärnor till 
monster kan dyka upp och ibland regnar det 
till och med godis! 

Vi uppskattar härliga strandhäng, spa, bad och 
pyssel. Nästan lika mycket som vi älskar att spexa  
till det, dra ut på hajk och att organisera aktivite-
terna Kapa bossen samt Hela kollo bakar! Hos oss 
arrangeras det såklart också en open stage där den 
som vill får chansen att stå på scen och uppträda. 
Det är viktigt för oss att du känner dig som hemma 
på kollo, därför får du och alla andra barn en fadder. 

Vi ledare på Tallåsen har mycket barnerfarenhet,  
är trygga och precis lagom knasiga för att din  
kolloperiod ska bli till sommarens bästa tid!

KOLLO

Udden
Värmland
Wow! Missa inte chansen till en sommar på 
egen halvö med massor av nya kompisar! 

Du kan sola på bryggan, hoppa i vattnet från vatten-
studsmattan och vår badpyramid eller ta en kompis 
och åka bananbåt efter vattenskotern. Självklart har 
vi också aktiviteter som fotbollsturnering, kanot- 
paddling, flottbygge, talangshow, fiska, catch the 
flag, volleyboll, att sova utomhus, sjunga vid  
lägerelden och äta hajkbanan, pyssla, ha disco och 
knaskamper, klä ut sig, hoppa studsmatta och en 
massa bus.

Ett barn skriver: ”Kan inte beskriva sommaren med 
ord. Haft så himla kul och kommer att sakna alla.”

Du är med och påverkar dagarna så att vi tillsam-
mans gör sommaren till den bästa någonsin. Är du 
redo för äventyr? Vi ledare längtar redan efter  
sommaren på Udden Water Camp!

KOLLO

TALLÅSEN 

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 40 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

10 dagar
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar 
10 dagar
10 dagar

Kontakt

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

 tallenkollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

UDDEN WATER CAMP JUNIOR

Skolår För dig som går i klass 3-6

Antal 50 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar 
14 dagar

Kontakt

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

Arrangör Utepedagogik Sverige AB

Plats

Ligger i Värmland, cirka 30 mil från 
Stockholm. Kollogården ligger på 
en halvö med flera badplatser med 
badbryggor och vattenstudsmattor.
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Åhléngården
Barnens ö
Hajk, zombieapokalyps och ett riktigt  
mäktigt disco är bara några av de  
spännande aktiviteter som Åhléngården  
har att bjuda på.

Ett kollo på Åhléngården innehåller både lekar, 
gemenskap och rollspel. Varma dagar tillbringas 
vid vattnet, i vattnet eller mitt i ett vattenbus. På 
gården finns bland annat en fotbollsplan, pingis-
bord och två mysiga kåtor där du kan pyssla eller 
bara hänga. 

Vi ledare på Åhléngården hittar gärna på en 
massa spännande saker. Vi tycker att det är viktigt 
med gemenskap och vill att alla ska få ett riktigt 
härligt kollo med en massa nya kompisar. 

KOLLO

ÅHLÉNGÅRDEN 

Skolår För dig som går i klass 4-7

Antal 45 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

12 dagar
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar 
12 dagar

Kontakt

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

 ahlengarden_kollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.

Östergården
Barnens ö
Hos oss på Östergården får du möjlighet 
att göra alltifrån att chilla på stranden och 
fixa mat på en jättewokpanna, till att rädda 
gården från zombies eller gå på rave innan 
frukost.

Du får även hänga med på en magisk hajk till en 
plats med utsikt över Ålands hav. Där badar vi, lagar 
mat över öppen eld och snackar under stjärnornas 
ljus. Många brukar ta tillfället i akt att dygna för att 
se solen stiga upp. Magiskt!

Gårdens kolloledare är en härlig blandning av  
personer, precis som ni är. Vissa ledare är gårdens 
fotbollsproffs, andra älskar att dansa och några har 
stenkoll på manga. Det som alla har gemensamt är 
att vi älskar att hitta på saker tillsammans med er 
och hänga!

KOLLO

ÖSTERGÅRDEN 

Skolår För dig som går i klass 6-8

Antal 42 platser

Boende Flerbäddsrum

Perioder

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

8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 
8 dagar 

Kontakt

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

 ostergardens_kollo

Arrangör Stiftelsen Barnens Dag

Plats

Elva mil från Stockholm på  
Barnens ö, Väddö. Gården  
ligger nära vatten och har  
en egen badvik.
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Kontakta oss för alla
dina frågor om kollo!
E-post: kollo@stockholm.se

Telefon: 08-508 00 508, välj kollo.
 Öppnar 16 februari.

Postadress: Kontaktcenter Stockholm
 Box 7005, 121 07 Stockholm

Webb: ung.stockholm/kollo

Avsändare: Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga

Ej retur 

 Kollo är kul för jag  
får träffa nya kompisar    
  och lägga undan mobilen.  
    Alltså jag gillar bara vajben,  
  man får både chilla och  
               göra roliga saker. 

– Rhea 12 år


