Sommarläger i Ramsvik 2016
Årets sommarläger v.30 är i Ramsvik 24/7 - 31/7. Incheckning från klockan 15,00 Villavagnarna är
extrastädade inför vår ankomst men slutstädning gör ni själva, undermålig slutstädning debiteras
med 1500 kr! utcheckning senast klockan 14,00
Dusch o Tvättmaskin
För dusch och tvätt i servicebyggnaden behöver ni ett kort som ni löser i receptionen med 100
kronor. (deposition 50 + 50 som kortet är laddat med) När ni använder kortet dras det belopp från
kortet som duschen/tvättmaskinen kostar att använda. När pengarna på kortet är slut, kan ni fylla på
det med önskat belopp i receptionen. Deposition och outnyttjat belopp återlöses när ni lämnar
tillbaka kortet.
Vägbeskrivning: Kör på E6. Ta av mot Smögen (avfart 101, ca 10 mil norr om Göteborg). Följ alla
skyltar mot Smögen. När ni har 7 km kvar till Smögen, tag av höger mot Ramsvik. Kör över bron, tag
höger efter bron. Efter ca 2 km ligger Ramsvik Stugby o Camping på höger sida. Avstånd:
Hunnebostrand 8 km, Smögen 11 km, Kungshamn 11 km, Grebbestad 46 km, Strömstad 80 km.
Söndag eftermiddag installerar vi oss och ses för en tipspromenad ca klockan 19,00
Måndag: Träff med Anna Hellström, (Fd Allergikonsulent). Barnen spelar kubb under tiden.
Tisdag: Kvällstur 17,15 -19,00 med Hållöfärjan. Medtag egna flytvästar för de som så önskar.
Onsdag: Ledig dag enl. önskemål
Torsdag: Liseberg
Fredag: Tumlaren simhall kl. 18.
Lördag: Kvällsmåltid på klipporna
Söndag: Städning och hemresa
Deltagarförteckning:
Josephine o Wilhelm Kimura med barn: Victoria 11, Johannes 10, Joceline 1,5, Vivianne 3
Sara o Martin Clarstedt med barn: Johan 7 och Karolin 1,5
Åsa Falklinder med barn: Walther 11 o Filippa 15
Camilla o Prolle Fröderberg med barn: My 10, Simone 18
Maria o Michael med barn: Josefine 17, Linnéa 16, Ella-Karin 11 o Matilda 8
Anna Hellström t.o.m. onsdag.
Eric Fotograf med dotter Lova 13 fr.o.m. onsdag.

Eftersom flera framfört att man inte önskar något ”späckat” schema utan vill känna att det är en
vecka med avkoppling så har vi inte satt in så många fasta aktiviteter. Eftersom det är ett barnläger
så är det förstås ändå viktigt att vi tar tillfället i akt och uppmuntrar barnen att lära känna varandra
och leka tillsammans då det är viktigt att alla får känna sig delaktiga och ”med”. Det gäller förstås
också oss vuxna att vi inte bara träffas under de bokade aktiviteterna. Vi kommer bo i villavagnar som
står utmed varandra så det bör vara enkelt att umgås utöver hållpunkterna. Vi är ju så pass få
deltagare i år så det borde vara lätt att utifrån väder och önskemål gemensamt komma på lite roliga
saker, t.ex. gå och bada tillsammans, fiska krabbor, plocka snäckor osv. Veckan är ju också ett sätt för
föräldrar att kunna byta erfarenheter och tipsa varandra. I detta är Anna med vid ett par tillfällen för
att uppmuntra diskussioner som rör frågor om allergi, sociala sammanhang, skola, utanförskap osv.
Onsdag har vi dock valt att lägga ut som helt ”fri” att åka på vad familjen själv önskar eftersom det
varit ett önskemål.
Eftersom det varit problem med att hitta boende och campingen endast rekommenderade
villavagnarna så är det inte så många deltagare som fick möjlighet att följa med i år. Vi har hyrt de
vagnar som har djurförbud och möjliga att boka. Hoppas kunna få öka på antalet deltagare inför
eventuellt läger nästa år. Förändring från förra året är även att vi inte har tillgång till någon stor
samlingsstuga utan vi har att hoppas på att vädret tillåter oss att umgås ute. Tänk på att gardera er
med varma kläder och regnkläder vid behov även om vi förstås alla hoppas och tror på en solig och
fin vecka. Vill ni se hur villavagnarna är inredda gå in på campingens hemsida och kolla där. Där finns
även information om andra aktiviteter som erbjuds.
Har ni några sponsorgrejer att ta med eller annat kul att dela med er till barnen så är det fritt fram.
Tidigare har det varit så att varje familj tagit med några saker och det kan kanske vara roligt med lite
priser till tävlingar osv. Men det är inget krav.
Tänk på att ha oparfymerade produkter med er som hygienprodukter, tvättmedel osv. då många av
oss är mkt känsliga för dofter. Tänk också på våra regler att inte ha ägg, nötter, jordnötter och fisk
eller värma upp mjölkprodukter i våra villavagnar. Har ni övriga önskemål på hur vi på bästa sätt ska
säkra tillvaron för våra allergiska barn under veckan så kan ni höra av er, alternativt ta upp det på
söndag när vi träffas.
Veckan blir vad vi gör den till och tillsammans hoppas vi att kunna göra det till ett härligt minne för
våra barn och ungdomar som de kan tänka på och glädja sig åt senare. Vädret kan vi inte råda över
men gör vi alla vårt bästa för trivseln så kommer vi långt. Med önskan om en riktigt kul vecka
tillsammans!
Hälsningar Maria och Michael Thomasson
Vi d frågor och funderingar ring/sms:a Michael: 070-6312356

