Busslista SOMMARSKOJ
Här kommer busslistan där du ser tider och din närmsta hållplats.
Tänk på att komma i god tid till bussen och att bussen avgår vid utsatt tid. Vissa dagar är vi många deltagare som
ska åka iväg och det kan därför hända att bussen blir några minuter försenad till nästa stopp, men stå kvar vid
din hållplats och vänta in oss. Tiderna för hemkomst är preliminära och kan variera något. Det är viktigt att du
åker i samma buss och på samma plats fram och tillbaka. Vi åker bekvämt med Kagans Buss och vi använder
naturligtvis säkerhetsbälte under hela resan. Om det står ”Eget färdsätt” på busslistan betyder det att du tar dig
till och från aktiviteten själv.
Sommarskoj-ledare kommer att ta emot dig vid de ordinarie hållplatserna och vi är ett stort gäng ledare som är
med på aktiviteterna. Ni känner lätt igen oss då vi alla har röda t-shirts märkta med ”Sommarskoj”. Du som bor
en bit ifrån ordinarie hållplats – var noga med att kolla bussrutten för respektive dag. Våra ordinarie hållplatser
är Knislinge, Hanaskog, Broby, Glimåkra och Sibbhult. Vissa dagar erbjuder vi även hämtning/lämning i t.ex.
Östanå, Glimminge, Immeln, Värestorp och Hjärsås. Det kan skilja och man får då ta sig till en annan hållplats
eller till ordinarie.
Det är tillåtet med dryck på bussen, men ingen mat/fika/godis. Vi gör undantag för dig med diabetes eller som
av annan anledning måste hålla bestämda mattider. TÄNK PÅ ATT DET FINNS DELTAGARE MED ALLVARLIG NÖTALLERGI! TA
INTE MED MAT/FIKA/GODIS SOM INNEHÅLLER NÖTTER!
Medicin, astmaspray etc. har du med dig i fickan, i magväska eller liknande. Under vissa aktiviteter lägger alla
ifrån sig sina väskor på samlad plats och det är då svårt för ledarna att snabbt leta upp rätt väska. Om man har
lätt för att bli åksjuk vill vi rekommendera att ta kontakt med Apoteket, som kan hjälpa till med olika alternativ.
Be gärna att få sitta långt fram i bussen eller säg ifrån om du blir illamående så att vi kan hjälpa dig.
Du som är på fritidshem under Sommarskoj. Det är viktigt att du som målsman har kontakt med personalen på
fritids vad gäller vilka aktiviteter ditt barn är anmält till, busstider då barnet ska åka/komma tillbaka och ev. tider
då fritids serverar mat.
”Uppblåsta prylar” delas upp i grupper efter den by du bor i (anmäld som din hållplats). Detta för att
busslogistiken ska fungera och för att grupperna inte ska bli allt för stora. Grupp 3 är något fler deltagare än de
första grupperna och det är anledningen till att vi lagt till lite extra tid. Medhavd matsäck äter du på läktaren.
Inga åskådare.
”Laserdome” - det blir ca 40 deltagare per buss. Vi delar in i 4 lag med 10 spelare i varje. Först möts två lag som
spelar i 20 minuter och resterande 2 lag pausar. Därefter skiftar vi så att de sista lagen spelar i 20 minuter och
de två första lagen pausar. Ytterligare ett skifte och därefter sista skiftet. Det betyder att varje lag spelar totalt 2
x 20 minuter. Vi har delat in i grupper efter den by du bor i (anmäld som din hållplats) och tillsammans med
andra i din årskurs, men det finns några undantag. Detta för att busslogistiken ska fungera, för att grupperna
inte ska bli för stora och för att möta deltagare i samma ålder.

Hör gärna av dig om du får förhinder eller blir sjuk. Ett enkelt sms uppskattas.
Har du frågor? Vänligen ring mig

Pernilla Persson 0709 - 53 65 19
Under Sommarskoj v. 25-26 når ni mig kl. 07.00-19.00
Ett tips är att ta med solskyddskräm. Ett annat tips är att ta med myggmedel till Harasjömåla.
Och du – glöm inte matsäcken, kläder efter väder & ditt glada humör!
Vi ser fram emot roliga dagar tillsammans 
Busslistan kommer även att finnas på kommunens hemsida: www.ostragoinge

