
 

 

Information om sommarens kollo!      
 

 

 

 

Informationsmöte 

Välkommen på ett besättningsmöte för kollosegling period 3! 

Datum: Torsdagen den 24 maj klockan 18.30. 

Plats: Ombord på m/s Shamrock 

 

På mötet får du tillfälle att träffa ledarna på din segling, ställa frågor om seglingen och titta på 

båtarna. Det kan också vara kul att få se vilka de övriga i besättning är. Vi rekommenderar 

varmt att både seglare och föräldrar kommer på detta möte. Detta gäller även om du seglat 

tidigare år. OBS! Kan ni inte delta på informationsmötet, ber vi er skicka in ifylld 

hälsodeklaration till oss så att vi har den senast den 24/5. 
 

Avresa 
Samling inför avresan på Skeppsholmen: torsdagen den 12/7 kl. 16.00 vid Shamrock. Tänk på 

att det under sommaren kan vara event som stör trafiken i innerstaden. 

 

Hemkomst 

Skutorna med besättning beräknas åter till Skeppsholmen: tisdagen den 24/7 kl. 16.00. Tänk 

på att det sedan tar lite tid att säga hejdå och få 

med sig sina väskor. Boka inte upp något annat 

för tätt inpå. Vid både avresa och hemkomst är det 

roligt om föräldrar, syskon och kompisar är med 

och vinkar av respektive tar emot sjöfararna.  

 

Så här tar du dig till Skeppsholmsgården  

Ta buss 65 till Skeppsholmen och gå av vid 

hållplats Moderna museet. Gå i bussens 

färdriktning tills du kommer till vattnet 

/kajkanten. Följ kajen åt vänster tills du kommer 

till fartyget Shamrock. ca 100 m. Du kan även ta 

Djurgårdsfärjan till Skeppsholmen och promenera 

ca hundra meter åt höger när du kliver av.  

 

Frågor 

Är det något du vill fråga om innan seglingen, kontakta oss gärna: 

Kristoffer Strandfeldt, Projektledare kollo 3 - Skeppsholmsgården, 070-7838353 

Gustav Dagberg, Ledare Lova, 070-7702510 
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