
 

V. 25 

Till alla som ska delta på  

SK Poseidons vattenfritids på Källbybadet v. 25 
 
Nu närmar vi oss snart v. 25 och vi ser fram emot en härlig midsommarvecka Vi är väldigt glada att ni 

valt att gå på vattenfritids hos oss i SK Poseidon.  

 

Mån, ons och torsdag denna vecka kommer lunchen att ätas i en av HSB:s samlingslokaler på 

Klostergården, Sunnanväg 18 K eftersom vi vill kunna sitta i lugn & ro och äta lunch inomhus oavsett 

om det regnar eller solen skiner. Tisdag blir det utflyktsmat. 

 

Medlemskort som gäller för varje vecka kommer ni att få på måndagen. Tänk på att avgiften måste 

vara betald för att medlemskort ska kunna skrivas ut. För er som ännu inte betalt görs inbetalningen på 

PG 43 46 35-9 omgående. Avgift 1150:- och för er som inte är medlemmar sen innan tillkommer 200:- 

i medlemsavgift 

 

På utflyktsdagarna får barnen ha med sig glasspeng, max 25:- men de andra dagarna får de inte handla 

i kiosken under fritids-tiden.  

 

DET ÄR VI: Lotta, Katarina, Louise, Viktoria, Zarah och Oscar som kommer att arbeta på 

sommarfritids efter särskilt schema. 

 

VIKTIGT!  
Om man är sjuk någon dag och inte kan komma så ringer ni Lotta på 076-2010740 

 

  

 

 
Vi samlas utanför badet varje morgon kl. 08,00 och går tillsammans in. Det är också viktigt att ni meddelar om 

ni kommer senare någon dag. Kl.16,00 är det slut för dagen. 

 

 På måndagen är vi på Källby hela dagen.  

 På tisdagen åker vi till Tosselilla. Ta med badkläder också. Det blir bad vid fint väder. 

 På onsdagen är vi på Källby hela dagen.  

 På torsdagen smygfirar vi midsommar med lekar etc. 

 

 
Att ha med sig och att tänka på! 

 
 Badkläder, handdukar, ev simglasögon, etc. Shorts, tröja, gympaskor till landträning på morgonen. 

 Ryggsäck på utflyktsdagarna så att de kan få plats med matsäckarna. 

 Kläder efter väder. Ta gärna med extrakläder, ev regnkläder vid utflyktsdagarna.  

 Ev mediciner samt instruktioner för allergiker. 

 Solkräm!! 

 Glasspeng på utflyktsdagarna om man vill. 

 OBS! Det är bra om barnen har frukt med sig 

 

För de som vill kommer det att bli märkestagning. Du kommer kunna köpa märkena i vår badklädes-shop på 

badet. För er som ska delta fler veckor kommer mer info senare. 

 

Hälsningar 

Marianne Lager , Verksamhetschef  SK Poseidon marianne@skposeidon.se   
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