
Hej alla UBB:are 
 

Höstaktiviteterna börjar nu 2021. 
 
 
      
      
 
 
5 september  (Söndag) 
 Nu är det DAGS!! 

Städning M/S Stenfjell 
Det kommer att bli ett antal städtillfällen  framöver.  
Det är viktigt att många hjälper till  eftersom det är MYCKET    att göra. 
Vi behöver alla tillgängliga städare.  STOR OCH LITEN. 
SPECIELLT OM DU HAR EN BÅT PÅ UBB, BÖR DU  HJÄLPA TILL. 
Det är SNART övernattning och då måste vi ha fått det lite snyggt! 
Idag lördag är det klockan11:00– någon gång.   
(Vem vet, du kanske tar inlines tur  när vi tröttnar på rengöringen.  Skulle vara 
kul om  några av er ville  komma med. ) 

 
7 september (tisdag) 
 Städning M/S Stenfjell 

18.00 - 21.00 
 

11-12  september (lördag-söndag)   
 IDSKÄR-segling (Miniläger  med  Södermalms  scoutkår). 

Två dagars segling, ungefär som vårt  läger. 
Nisse och Tjoffsan leder seglingen precis som vanligt. 
De seglar Fajak,606 och kanske andra båttyper. Dessa seglas av  cirka  4 personer, 
varav en är skeppare  . 

 Vi är välkomna att segla  deras båtar eller  våra  egna  båtar 
 Du behöver kläder, segelutrustning, sovsäck etc. (Och eventuellt båt) 
 Samling lördag  morgon  på  Långholmen  09.00. 
 Om du kommer med båt bör du komma mellan kl. 08.00 och 08.30. 
 Kostnad: 300:-  betalas  med  Swish  123 554 49 78 
 Mer information om scouterna   på: http://sodermalm.scout.se/ 
 
14  september (tisdag) 
 Städning , M/S Stenfjell 

18.00 - 21.00 
 

17-18  september  (fredag - söndag) 
 Långövernattning från fredag till söndag på M/S Stenfjell 
 Vi börjar fredag 18.00  med middagoch slutar på söndag  klockan  18.00 

Vi äter middag tillsammans på fredag och sen hittar vi på något kul. På  lördag 
åker vi till TOMTITS Experiment i  Södertälje  och på söndag  blir det någon 
byggtävling som traditionen bjuder. 

 



Kostnader: MAT och söndagsaktivitet = 295:-,  Tomtits  =  155:- + de fickpei 
tingar du vill ha  där. 
Summa 450:-  +  (50  kr för SL-tåg) (Totalt 500  kr) + ev fickpengar. 
Ta med följande: 
 
 Sovsäck,liggunderlag eller madrassc 
 Ombyte kläder 
 Tandborste 
 Om du har någon bra video / dvd-film, ta med den 
 

Anmäl dig  i tid eftersom Tomtits snabbt  kan bli fullbokat!!!!!! 
 
 
Om du vill veta mer om TomTits  gå till  www.tomtit.se 
 

 
  



21  september  (tisdag) 
 Festförberedelser. Nu gör vi allt klart för lördagens fest. 
 18.00 - 22.00 
24  september  (fredag) 
 Festförberedelser. Nu gör vi allt klart för lördagens fest. 
 18.00 - 22.00 
 
25  september  (lördag) 

 Höstfest ombord M/S Stenfjell 
Alla UBB’are  är  tillsammans  med syskon, föräldrar, släkt och  vänner  välkomna 
till höstens stora fest. 
Festen börjar klockan  18.00  till sista vill åka hem. 
Separat inbjudan till festen kommer senare. 
Anmälan enligt separat inbjudan. 
Om du känner att du vill göra något framträdande (sjunga, spela eller annat) är 
scenen alltid öppen. (Det är trevligt att ha lite underhållning) 

 
26  september  (söndag) 

 Båtbygget  startar 
 Låt oss börja med årets båtbygge igen. 

Vi har öppet   lördag  och söndag  11-19  tisdag, fredag  18-22. 
 
Tisdag, fredag 18.00-22.00, lördag, söndag 11.00 - 19.00 
 Under hela vintern är båtbygget 
 
 
Om något av ovanstående verkar intressant ring eller    maila    mig 
 
UBB genom NISSE 
070-551 24 96 
nisse.ubb@gmail.com eller  nisse@hisstema.se 


