
 

 

KFUM Uppsalas friluftsgård Alnäs ligger naturskönt vid Mälaren en mil från centrala Uppsala och har 

bjudit till nöje sedan 1906. Se solen glittra i vattnet och ta del av den mångfald av aktiviteter som Alnäs 

kan erbjuda. Vi har lång erfarenhet av att skräddarsy program efter våra besökares önskemål och behov.  

Upplevelsen, rörelsen och gemenskapen står i centrum 

för oss. Hit kommer grupper för att lära känna varandra, 

knyta starkare band och utvecklas eller som 

avslutningsaktivitet. Oavsett anledning arbetar vi alltid 

för att vistelsen hos oss ska bli ett minne för livet och att 

våra deltagare ska vilja återvända. För oss är det viktigt 

att våra besökare får prova nya aktiviteter och stärka 

självkänslan både individuellt och i grupp. 

På sidorna som följer berättar vi om aktiviteter, boende, 

priser, resväg och annat som vi tror Ni vill veta, och om 

Ni har övriga frågor är Ni alltid välkomna att höra av er 

till oss. Här på Alnäs står ledare, instruktörer och annan 

personal redo att välkomna er för en minnesvärd 

vistelse med skratt, lek och avkoppling. 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Om KFUM Uppsala 

Uppsala KFUK-KFUM grundades 

1876 och är idag en av Uppsalas 

största föreningar. Alnäs friluftsgård 

har varit i KFUM Uppsalas ägo sedan 

1906 och hade 2018 2225 

medlemmar.  

Alnäs har förutom lägerskola också 

Uppsalas största sommarverksamhet 

för barn i åldern 7-15 år. För oss på 

Alnäs är det viktigt att alla har möjlighet 

att komma hit och vi arbetar bland 

annat med barn med 

neuropsykiatriska funktionshinder 

samt flyktingbarn. 

 



 

Alnäs kan erbjuda sänglogi för 36 personer, dels i 

Sandnäshuset (se bilden) samt sovsal i sportstugan i direkt 

anslutning till Sandnäs. Dessutom finns extramadrasser om ni 

är några fler deltagare. Njut av boende med sjötomt, strosa ner 

till bryggan och titta på soluppgången eller väck kroppen med 

ett morgondopp. I Sandnäshuset sover ni på övervåningen med 

stor balkong och utsikt över Mälaren. Där finns också ett mindre 

kök samt handikapptoalett  

 

Ansvarsfördelning mellan Alnäs personal och egna ledare 

Alnäs instruktörer ansvarar för de ledarledda aktiviteterna medan era ledare ansvarar för lägerbål, 

spontanidrott samt bad. Naturligtvis finns vår personal till hands för att ge er en minnesvärd upplevelse. 

Måltider 

Alnäs personal ansvarar för måltider samt disk. Vid bokning bestäms vilken typ av logi som önskas och 

måltiderna utformas efter era önskemål. Ni disponerar ett kök samt kyl och frysutrymmen i 

Sandnäshuset. Det åligger det gruppens ledare att ta del av reglerna som gäller för köket för en så smidig 

vistelse som möjligt. 

Städning 

Besökande grupp ansvarar för själva för städning. Besiktning äger rum ca 10.30 på avresedagen. 

Om klotter eller skadegörelse skulle uppkomma under vistelsen är gruppen skyldig att sanera detta eller 

betala ersättning för sanering.  

Värdesaker 

Besökande gruppers ledare ansvarar för värdesaker. Alnäs har tyvärr ej möjlighet att ersätta er om något 

skulle försvinna. I Sandnäshuset finns ett litet säkerhetsskåp där värdesaker kan förvaras. 

Rökning och alkohol 

Alnäs friluftsgård är en anläggning för rörelse och avkoppling. Självklart är detta en drogfri zon och vi ber 

er därför respektera att rökning endast är tillåten på angiven plats. Ett av de viktigare målen är att främja 

en hälsosam livsstil och tillåter därför inte alkoholkonsumtion. 

  

Ta med 

• Lakan, påslakan samt örngott eller sovsäck 

• Handduk och badlakan 

• Badkläder 

• Regnkläder 

 



Eftersom det svenska vädret kan vara opålitligt rekommenderar vi att ni tar med både varma och svala 

kläder. Tänk på att ta med oömma kläder då flera aktiviteter kräver en del av deltagarna. Det finns också 

fiskemöjligheter och varför inte ta med ett musikinstrument eller en filt till lägerbålet? 

Kontakta oss via mail bokning@kfumalnas.se eller på telefon 018-32 40 15 för att boka. När vi haft 

telefonkontakt skickar vi en kopia på bokningen tillsammans med fakturan på bokningsavgiften vilken 

ska vara betald inom 15 dagar. Bokningsavgiften dras sedan av från slutfakturan som skickas efter er 

vistelse hos oss. 

 

Vi hoppas att vi genom den här informationen har inspirerat er att boka er vistelse hos oss. Ta del av de 

aktiviteter som känns rätt för just er, kanske är det ett aktivt besök med fullspäckat schema som lockar 

eller kanske en möjlighet till avkoppling och återhämtning. Vi hoppas kunna erbjuda er vad ni söker och 

ser fram emot att få ge er en underbar vistelse med många skratt och att ni åker härifrån fyllda av energi 

och en längtan att återvända. Alnäs är en plats för alla – upptäck oss Du också! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

KFUM Alnäs  

Mälarvägen 14-16 

756 53 Uppsala 

Tfn: 018-32 40 15 

E-post: alnas@kfumuppsala.se 

www.kfumuppsala.se 

Lokalbussar 

Från centrala Uppsala avgår buss 8, 11 eller 20 till Sunnersta.  Naturligtvis kan vi sedan möta er vid 

busshållplatsen om ni inte hittar skyltningen från hållplatsen. För detaljerad tidtabell, se www.ul.se.  
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