Välkommen till
Sommarträffen på
TanumStrand med Barnen
Framför Allt
18-20 maj 2018

TanumStrand by The Sea 18-20 Maj 2018
Att BFA anordnar sommarträffar, sedan många år tillbaka, har några olika syften. Det viktigaste
av dem alla är dock att skapa möjligheter för både barn och vuxna att mötas och umgås. Detta
försöker vi åstadkomma med gemensamma måltider och aktiviteter.
Ett annat syfte med sommarträffen är att vi gemensamt kan samla in pengar till BFA:s
meningsfulla biståndsinsatser i de kontaktländer som vi samarbetar med. Ytterligare något fint
och positivt med sommarträffen är att våra utlandsgäster, i år från Taiwan, Thailand och
Indien, får möjlighet att träffa nya väntande familjer och barn med familjer som de i sina
ursprungsländer varit engagerade i på olika sätt. Det betyder mycket för dem att få träffa er här i
Sverige!

Ta tillfället i akt att ha roligt tillsammans och knyt
vänskapsband för framtiden!

Bra att veta!
Lokalen Storö är den centrala platsen för sommarträffen. Här kommer biståndsförsäljningen
hålla till och caféet.
Anmälan till sommarträffen gör ni i receptionen. Bredvid receptionen finns representanter från
BFA som ger er mer praktisk information på plats. Dit går ni efter att ni har checkat in.
Det finns bord och stolar att fika vid i Storö. Det finns också härliga uteplatser där du vid fint
väder kan sitta på filtar eller sitta vid bord. Ta gärna med dig en filt om du vill ha en picknik i
gräset.
Betalning
Observera att caféet samt biståndsförsäljning inte kan hantera betal/kreditkort, endast kontanter
eller Swish fungerar.
Incheckning
När ni anländer till hotellet, oavsett om ni bor på hotellet eller i stugan, checkar ni in i
receptionen. Incheckningstider för fredagen den 18/5 är fr o m kl:15:00 och utcheckningstider på
söndagen den 20/5 klockan 11:00. Vill ni förlänga vistelsen, kontakta Tanumstrand. Hotellet har
bagageförvaring om ni behöver ställa bagaget någonstans efter utcheckning.

BFA:s registrering
Registrering till sommarträffen för BFA sker fredagen den 18/5 mellan klockan 14:00-18:00 i
receptionen. BFA kommer att ha ett eget bord uppställt intill Tanumstrands incheckning. Det är
här du anmäler till BFA att du och din familj har kommit. BFA har bordet uppställt under
följande tider: fredag 18/5 14:00-18:00 och lördag 19/5 08:30-11:30. Kommer du en annan tid så
kan du anmäla dig i caféet.
I anslutning till registreringen passar vi på att sälja kaffe, dryck och annan fika (lokal Storö).
Program och information kommer inte att delas ut vid ankomst utan det mailas ut innan träffen.
Vill du ha eget program och information på papper så behöver du skriva ut detta innan ankomst.
Det kommer finnas program uppsatta på plats.

Fotografering
Vid registering kommer du att få en blankett att fylla i som heter ”Fotografering från sommar
träffen 2018” Här står det att ni godkänner att foton från sommarträffen där jag kan tänkas ingå,
kan komma att publiceras i BFA:s medlemstidning nr 3. I detta nummer kommer reportage och
foton presenteras från sommarträffen. Gruppfoton och andra foton kommer att presenteras. BFA
kommer under helgen att dokumentera och fotografera det som händer.
Om ni inte önskar vara med på bild eller i vår tidning så kryssar ni nej till detta på denna
blankett.
Har du ett sådant där pangfoto från sommarträffen och vill dela med dig av detta i tidningen, så
kan du kontakta redaktion@bfa.se och skicka fotot så kanske det kommer det med i
medlemstidning nr 3.
Under landsträffarna på lördagen försöker vi ordna grupp/landsfoto. Detta kommer att ske uppe
på fotbollsplanen (om vädret tillåter) vid 13:00. Om det regnar så ses vi i den stora idrottshallen.
Hur känner du igen oss?
Personal och ideellt engagerade i styrelsen, bistånd och fadder har en svart eller mörkblå BFAtröja och namnbricka så att du kan känna igen oss. Tveka inte att fråga om det är något som du
undrar över.
Faddrar
Förutom personal och utlandsgäster, kommer styrelsen agera som faddrar under träffen, tveka
inte att fråga oss. Det finns inga dumma eller konstiga frågor. Du kommer känna igen dem
genom BFA tröja samt namnskylt.
Från Styrelsen:
Martin Thörnqvist, Adopterat från Tjeckien
Jenny Westerin, Adopterat från Ungern
Lars Kristiansen, Väntande
Patrik Elisson, Adopterat från Thailand
Malin Rexvik, Adopterat från Polen
Daniel Kanebratt, Adopterat från Taiwan
Sara Bondesson, Adopterat från Taiwan
Isabel Borrás Auli, Adopterat från Indien
Sven-Åke Kvaldén, Adopterat från Sri Lanka

Från kontoret:
Maria Berg Verksamhetschef
Helle Holst-Nielsen – landansvarig Polen
Katarina Nilsson – landansvarig Indien och Litauen
Anna-Karin Stahre – landansvarig Thailand
Ann-Charlotte Särnbratt – landansvarig Ungern och Tjeckien
Lina Vikterlöf – landansvarig Taiwan
Lia Vinitskaia – administration
Vill du engagera dig i BFA?
Är du intresserad av att engagera dig på något sätt prata med styrelsen på plats. Litet som stort
engagemang är mycket välkommet.
Vilka kläder ska jag ta med?
Ta med varma kläder och regnkläder då vi också kommer att ha aktiviteter utomhus. Badkläder
kan komma väl till pass om man vill besöka hotellets spa avdelning eller om man är modig och
vill prova på havsvattensbad. Filt, handdukar och bra kläder för att kunna vistas utomhus i olika
väder kan vara bra att ta med. I idrottshallen kommer det att finnas en hoppborg.
Kom ihåg att ta med T-shirt att använda om du vill delta i aktiviteten – tryck din egen tröja.
Kom ihåg flytväst!
Ta med flytväst till ditt barn eftersom det finns mycket vatten och bryggor!
Parkering:
Det finns flera parkeringsplatser både vid hotellet och vid stugorna. Parkering är gratis.
Hur får jag min mat?
Frukost, lunch och middag serveras på hotellets Restaurang Latitud 58° enligt anvisad tid i
programmet. För frågor kring detta hänvisar vi er till hotellet. Kom ihåg att anmäla till hotellet
om ni har någon form av matallergi.
Var lyssnar jag på föreläsningarna och deltar i årsmötet?
I hotellets lokal som heter Hällsö kommer föreläsningarna äga rum. Tänk på att komma i god tid
för att vara på plats innan det börjar. Du behöver inte anmäla dig till föreläsningarna eller till
medlemsmötet. Välkommen!
BFA:s årsmöte kommer att hållas i Kalvsö.
Det skulle betyda mycket om just du kommer till årsmötet!
SPA
Det finns SPA på hotellet mot en kostnad, se hotellets hemsida eller fråga i receptionen.

Familjebadet Stora Blå
Det är gratis entré till Familjebadet Stora Blå för BFA:s familjer under hela helgen. Lek och bad!
Till familjebadet Stora Blå är hela familjen välkommen, och du finner badet på hotellets
bottenplan. Här finns en 25 meters bassäng, rutschbana, jacuzzi och en utomhuspool. För de
riktigt små finns såklart en liten pool med mycket grunt vatten.
Var finns toaletterna?
Det finns toaletter utanför lokalerna Storö och Hällsö.
Lobbybar
BFA säljer inga alkoholhaltiga drycker. På hotellet finns lobbybar (brevid receptionen) som har
rättigheter. Lobbybaren är öppen till kl:01:00 på fredag och lördag.
Aktiviteter och program
Under träffen har vi anordnat en del aktiviteter som man kan läsa om i programmet. Intäkter från
café och lotterier går till bistånd och medlemsverksamheten. Läs mer i programmet om
aktiviteterna och vilka hålltider som gäller.
Barnaktiviteter
BFA har ideellt engagerade som ordnar och har ansvar för genomförandet av aktiviteterna. Vi
räknar med att minderåriga barn har med någon föräldrer eller annan vuxen som ansvarar för sitt
barn.
Detta kan vara bra att förbereda barnet på
På ex jympapasset kan barn vara med sin förälder. Jympapasset är dock för vuxna så om barnet
skall vara med (vilket det kan) så är det viktigt att den vuxne har ansvar för sitt barn. Ta med
lättare gympakläder. Passet är dock inte barnanpassat.
Disco: Ta på er era glittrigaste roligaste kläder, eller kom som du är! Alla barn är välkomna.
föräldrar är inte välkomna 😊
T-shirt målning: Kom ihåg att ta med en vit t-shirt som ert barn kan måla på.
Krabbfisketävling: Ta gärna med en spann eller liknande så att ni kan samla in era krabbor.
Redskap (Krabbrevar) kommer att finnas på plats. OBS Kom ihåg flytväst!
Tipspromenad: Tipspromenaden startar vid cafeterian och biståndsförsäljningen. Det finns
frågor för både barn och vuxna. Tipspromenaden är öppen på lördagen mellan kl 10-15.
prisutdelning sker efter middagen på lördag vid 19:00 i Storö.
Hoppborg: Drop in under helgen i idrottshallen.

Hoppas att ni får en fantastisk sommarträffshelg
här på Tanumstrand by The Sea!

Öppettider Café & Biståndsförsäljning i
lokalen ”Storö”
Cafét
Fredag:
14:00 – 17.45
19:30 – 22:00
Lördag:
09:30 – 11:15
13:00 – 17:45
19:30 – 22:00
Söndag
Stängt
Biståndförsäljning
Fredag:
14:00 – 17:45
Lördag:
09:30 – 11:15
13:00 – 17:45
19:30 – 22:00
Söndag:
Stängt
Lotterivinster hembakat i alla dess former är välkomna bidrag till cafét för försäljning!
Gärna gluten och/eller laktosfritt. Maila gärna Sven-Åke Kvaldén vad ni kan bidra med, bra att
samordna bakning samt vinster. sven.ake.kvalden@bfa.se

