
Frågor A-Ö
Abonnerad buss
Hos Nobina (SL)  i Norrtälje kan man meddela att ett större sällskap ska åka från Tekniska 
Högskolan, Danderyd i Stocksholm till Norrtälje för vidare transport till Älmsta Busstation 
(450m från Turistgården Haga). Meddela vilken tid ni har tänkt att åka samt hur många ni blir.

Det går även att abonnera buss hos Nobina i Norrtälje. Kontakta Trafikledarna, 
drift.norrtalje@nobina.se . Abonnerade bussar kan åka ända fram till Turistgården Haga. Där 
finns vändplan anpassad för bussar.

Aktiviteter
För information om aktiviteter på Turistgården Haga, vänligen se www.turistgardenhaga.se!

Allergier
På Turistgården Haga har vi stor erfarenhet av barn med allergiproblem. Vår kökspersonal är 
därför vana vid att laga specialkost. Om ni har deltagare som har t ex fisk- gluten- eller 
mjölkallergi behöver det  föranmälas senast 2 veckor innan ankomst. Naturligtvis går det bra 
att ringa till Turistgården Haga och diskutera utifall att ni känner er oroliga. Vi kan inte 
tillgodose luftburna allergier, pga anläggningens storlek.

Ankomst
Incheckning i rummet sker efter kl 13.00 ankomstdagen. Vi kan ordna med ett utrymme för att 
kunna lägga väskor eller utrustning tills rummet är ledigt.

Avresa
Utcheckning från rummet sker senast kl 11.00 avresedagen. Vi kan ordna med ett utrymme för 
att kunna lägga väskor eller utrustning tills ni åker. Rummen ska vara grovstädade senast kl 
11.00 avresedagen. Grovstädning innebär att man skakar av kuddar,täcke, madrass samt 
tömmer soppåsen i rummet och lägger den i soptunnan utanför respektive hus. Diska och 
plocka undan eventuell disk i köket. Eventuell ommöblering återställs. Är det ovanligt mycket 
gräs i rummet så ska detta sopas upp. Lämnas rummet i ett ostädat (grovstädning) skick kan 
man bli debiterad med 150kr/rum.

 

Bastu
Det finns bastu att hyra mot en rimlig summa.

Dusch
Dusch & toalett finns i varje rum. Det finns omklädningsrum och extra duschar i den ena 
byggnaden vid bastun. Detta bokas separat annars används dessa av gästande fotbollslag.



Fiske
Det går att fiska endast 5 minuter från anläggningen, om man har med sig egen utrustning.

Helpension
I helpensionspriset ingår frukost, lunch och middag. Då är det självservering och avdukning.

 

Inkvartering
Fördelningen av rum sker vid ankomsten till Turistgården Haga. Om det är angeläget kan vi ge besked om vilka rum ni 
får bo I 4-5 dagar före ankomst. Därefter får ni själva fördela deltagarna i rummen. Inkvartering sker i flerbäddsrum (3-
6 bäddsrum) Enstaka enkelrum i mån av plats och mot tillägg. Egna sängkläder (lakan, påslakan, örngott, handduk) 
medtages eller hyres på plats.

Kartor
Kartor finns att låna på Turistgården Haga. 

Kvarglömt
Tyvärr har vi efter en säsong en hel del saker kvar, som vi inte kan spåra till någon ägare. Märk 
därför gärna era saker med namn och telefonnummer. Vi försöker att skicka tillbaka det som 
glömts på Turistgården Haga efter avresan. Kostnad för denna tjänst motsvarar porto och 
emballage. Uppmuntra besökare att ringa Turistgården Haga och efterfråga kvarglömt.

Kiosk/Café Haga
På Turistgården Haga har vi en kios/Café. Där finns ”nästan allt” man kan behöva, t ex vykort, 
frimärken, tvål, plåster, glass, läsk, godis, kakor, kaffe samt annat gott.

Matsäck och mellanmål
På Turistgården Haga kan ni alltid beställa mellanmål eller matsäck till extra kostnad. 
Mellanmål består av saft, macka och frukt. En rejäl matsäck består av smörgås, frukt och dryck 
som kan vara gott på hemresan.

Rökning
Rökning får endast ske utomhus där det finns askkoppar. Rökning i rummet eller genom 
fönstret medför en kostnad på minst 500kr plus kostnad för ej uthyrningsbart rum.

Sjukvård
Normal sjukvård sköter ni själva (glöm inte förbandslådan). Vid större skador hjälper vi gärna 
till efter förmåga. 

Städning
Före avresan grovstädar alla sina rum under de egna ledarnas ledning. Oftast sker denna 
städning direkt efter frukost, dock senast kl11.00 på avresedagen för att därefter ha dagen fri 
till andra aktiviteter. Städningen avsynas av ansvarig gruppledare. Det är viktigt att ni avsätter 



tillräckligt med tid till detta i ert program. Eventuell skadegörelse ersätts i efterhand på 
tillägsfaktura. Som skadegörelse räknas t ex ”klotter”.

Utrustning
Ni avgör själva vad deltagarna tar med sig men några saker vill vi rekommendera: myggmedel,
rejäla regnkläder, varma kläder (mössa och vantar), stövlar. Bör förvaras lättåtkomligt. Tag 
gärna med ficklampa, särskilt på hösten. Det är bra om deltagarna uppmanas att märka sådan 
utrustning som de vill få tillbaka om de råkar glömma det på Turistgården Haga med namn och 
telefonnummer!
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