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Steneby Gård 

660 10 Dals Långed 

info@dalslandsaktiviteter.se 

0531-330 86 

På vår hemsida hittar ni alltid 

erbjudande för 

� Företag/organisation 

� Ungdom/föreningar 

� Familj/privat/turism 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillägg: 
Maten: 590 SEK/person inkl. moms 
(alla måltider som nämns ovan ingår) 
Kanoter: 200 SEK per kanot och dag 
inkl. moms 
Sovsäck: 50 SEK/natt inkl. moms 
Kylskåp: 200 SEK/hela vistelsen inkl. 

moms (Kylskåpen finns i anslutning till 
receptionen.) 
Kol/bricketter: 50 SEK/påse 
Skatt: Vi ordnar hemlig skatt! 250 SEK 
Fiskekort: 100 SEK/klass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolpaket Samarbete 

Skolpaket “Samarbete” är ett program som är anpassat efter grupper på 16-26 personer 
och ungdomar 14 år och uppåt. Tyngdpunken i detta program är grupputveckling. Alla 
aktiviteterna som är grupputvecklande leds av handledare. Även en del teori är inbakad i 
detta. Syftet är att svetsa samman gruppen och att öppna upp klimatet i gruppen för 
diskussion och feedback.  

Dag 1 
Ankomst cirka 11.00 
Inkvartering i lappkåtor. - Ni sover på granris och renskinn. Ta med egen sovsäck. (Hyra, 
se tillägg) 

Lunch - Grill, fältkök och ved finns på plats. Ni står själva för maten. (Vi kan stå för 
maten, se tillägg) 
Aktivitetspass – markbaserade samarbetsövningar 
Middag 
Egen kväll - Ro med kyrkbåtar för att ha skattjakt på Skuggetorpsön (Ta med egen skatt 
eller se tillägg.) Kyrkbåtar är stora träbåtar där 8 personer ror och en styr. Båtarna tar 

drygt 20 personer styck. 

Dag 2 
Frukost 
Aktivitetspass – Kamratbanan 1, olika stationer och utmaningar som löses gruppvis.  

Lunch 
Aktivitetspass - Flottbygge (redskapen står vi för, ni står för samarbete och konstruktion i 
2 lag). Flottrace, tävla mot varandra med de egenkonstruerade flottarna.  Vem har gjort 
den bästa flotten? 
Middag 
Egen kväll med ev. vandring i naturreservatet med jättegrytor och chans att se bäver. 

Dag 3 
Frukost 
Backspegeln, kort repetition av gårdagen.  
Aktivitetspass – Jättegungan, aktivitet som suger gott i magen. 
 Jacobs stege, en gruppövning på hög höjd. En utmanande avslutning!  

Lunch med en sammanfattning/genomgång på vistelsen hos oss. 
Hemresa 

Boende: Boendet är i lappkåtor som är bäddade med granris och renskinn. Det finns 2 
sovkåtor på lägerplatsen som vardera rymmer 25 personer. Så det finns gott om plats till 

en vanlig skolklass.  

Pris för aktiviteterna + övernattning: 1490 SEK inkl moms. Priset gäller vid minst 20 
betalande personer. En vuxen gratis per 10:e ungdom. Dvs. 10 betalande = 1 gratis vuxen, 
20 betalande ungdomar = 2 vuxna gratis. (gäller ej kostnad för mat) 
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