
 
Familjeaktiviteter 

Sommar, Höst & Vinter 2022 
 

Häng med Bufff på aktiviteter för hela familjen! 
Varje halvår så anordnar Bufff ett antal olika aktiviteter för stora och små.  

Tillsammans med Bufff så skapar våra medlemmar oförglömliga minnen ihop.  
 Aktiviteterna är gratis och man anmäler sig via sms till: 073 897 38 98. 

Glöm inte att det här är familjeaktiviteter och alla barn/unga behöver ha ett vuxet sällskap. 
Häng med! 

 

 

Juli 
Den 26, 27 och 28 juli så är det dags för Bufffs populära sommarläger på Drakudden! 

Vi spenderar tre dagar och två nätter tillsammans på en gård där vi badar, solar och leker 
tillsammans. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

Augusti 
Torsdagen den 11/8 så är det äntligen dags för Gröna Lund med Bufff! 

Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att prioritera de som har en 
förälder/familjemedlem i fängelse nu. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 
 

September 
Lördagen den 24/9 så åker Bufff på dagskryssning Mariehamn. 

Sista anmälningsdag: lördagen den 13/8 
 

Oktober 
Lördagen den 22/10 så ses vi på Fjärilshuset i Haga.  

Tillsammans besöker vi hajarna i akvariet och smådjuren i växthuset.   
Sista anmälningsdag: tisdagen den 5 april 

 

 



 

 

November 
Tisdagen den 1/11 så är det Höstmaskerad på Bufff mellan klockan 15:00-19:00. 

Vi äter mat ihop, pysslar och umgås 
Sista anmälningsdag: tisdagen den 18/10 

 

Extra höstlovaktiviteter 
Onsdagen den 2/11 så leker vi på Leos Lekland tillsammans. 

Sista anmälningsdag: onsdagen 19/10 

Lördagen den 26/11 så utforskar vi Leksaksmuseet tillsammans. 
Sista anmälningsdag: tisdagen den 15/11 

 

December 
Tisdagen den 20/12 och onsdagen den 21/12 så är det Julfest i Bufffs lokaler mellan kl: 15–19. 
Vi äter julbord, pysslar och umgås. Tomten tittar förbi med presenter åt Bufffs alla snälla barn. 

Anmäl er till ett av datumen. Sista anmälningsdag: fredagen 30/11 
 

Extra jullovsaktivitet 
Torsdagen den 29 december så tar vi på oss skridskorna och åker  

skridskor i Kungsträdgården tillsammans! 
Sista anmälningsdag: tisdagen den 20/12 

 

Bufff Stockholm 

Tel 08-501 293 10 

Mobil 073 897 38 98 

 

 

 

 

 

 

 

 



UG Aktiviteter 
Sommar, Höst & Vinter 2022 

 

Hej alla ungdomar! 
Varje halvår så anordnar Bufff ett antal olika aktiviteter för de ungdomar som kommer till oss.  

Tillsammans med Bufff så skapar vi fina minnen med varandra.  
 Aktiviteterna är gratis och man anmäler sig via sms till 073 897 38 98. 

Glöm inte att det här är UG aktiviteter, det vill säga en aktivitet för ungdomar mellan 13–18 år.  
Föräldrarna och kompisarna får stanna hemma den här gången.    

Häng med! 
 

Juni 
Den 11 juni så firar vi att sommarlovet äntligen är här med en dag på Gröna Lund! 

Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att prioritera de som har en 
förälder/familjemedlem i fängelse nu. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

 

Juli 
Den 7 juli så blir det en Skärgårdsaktivitet tillsammans med Bufff. 

Vi spenderar en dag tillsammans fylld med aktiviteter och god mat. 
Sista anmälningsdag den 23/6  

 

Den 26, 27 och 28 juli så är det dags för Bufffs populära sommarläger på Drakudden! 
Vi spenderar tre dagar och två nätter tillsammans på en gård där vi badar, solar och leker 

tillsammans. För att medverka på lägret så MÅSTE man ha en vuxen med sig.  
Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

 

Augusti 
Torsdagen den 4-5 augusti så åker vi ÄNTLIGEN till Liseberg tillsammans! 

Anmäl er i god tid då det finns ett begränsat antal platser.  
Sista anmälningsdag: tisdagen den 22/7 

 

September 
Lördagen den 3 september så går Bufff på VIP bio och äter på food court tillsammans. 

Kom och se på film med oss i biomörkret! 
Sista anmälningsdag: lördagen den 20/8 

 



 

Oktober 
Lördagen den 8 oktober så ses vi på Pinchos Restaurang och äter gott tillsammans.  

Sista anmälningsdag: tisdagen den 24/9 
 

Extra höstlovsaktivitet 
Torsdagen den 3 november så åker vi till Kokpunkten och badar tillsammans. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 20/10 

 

November 
Lördagen den 12 November så ses vi på spökvandring i Gamla Stan.  

Tillsammans tar vi oss ann spökena i Gamla Stan! Bufffare håller ihop!    
Sista anmälningsdag: onsdagen 29/10 

 

December 
Lördagen den 3 december så är det dags för årsavslutning med Bufff på O ‘Learys. 

Vi sammanfattar året som har gått, och välkomnar det nya tillsammans över en god middag ihop! 
Sista anmälningsdag: 26/11 

 

Extra jullovsaktivitet 
Onsdagen den 28 december så är det jullovsmys hos Bufff. 

Vi äter god mat, fikar och ser på film tillsammans i vintermörkret. Välkomna! 
Sista anmälningsdag: 14/12 

 

 

Bufff Stockholm 

Tel 08-501 293 10 

Mobil 073 897 38 98 

 

 

 

 

 

 



FF Aktiviteter 
Sommar, Höst & Vinter 2022 

 

Hej alla barn! 
Varje halvår så anordnar Bufff ett antal olika aktiviteter för de barn som kommer till oss.  

Tillsammans med Bufff så skapar vi fina minnen med varandra.  
 Aktiviteterna är gratis och man anmäler sig via sms till: 073 897 38 98. 

Glöm inte att det här är FF aktiviteter, det vill säga aktiviteter för barn mellan 10–13 år.  
Föräldrarna får stanna hemma den här gången.    

Häng med! 
 

Juni 
Den 11 juni så firar vi att sommarlovet äntligen är här med en dag på Gröna Lund! 

Det finns ett begränsat antal platser och vi förbehåller oss rätten att prioritera de som har en 
förälder/familjemedlem i fängelse nu. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

 

Juli 
Den 7 juli så blir det en Skärgårdsaktivitet tillsammans med Bufff. 

Vi spenderar en dag tillsammans fylld med aktiviteter och god mat. 
Sista anmälningsdag den 23/6  

 

Den 26, 27 och 28 juli så är det dags för Bufffs populära sommarläger på Drakudden! 
Vi spenderar tre dagar och två nätter tillsammans på en gård där vi badar, solar och leker 

tillsammans. För att medverka på lägret så MÅSTE man ha en vuxen med sig.  
Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

 

Augusti 
Lördagen den 6 augusti så paddlar vi kajak och kanot tillsammans. 

Prova något nytt och spendera en dag utomhus med Bufff! 
Sista anmälningsdag: tisdagen den 31/5 

 

September 
Lördagen den 3 september så går Bufff på VIP bio och äter på food court tillsammans. 

Kom och se på film med oss i biomörkret! 
Sista anmälningsdag: lördagen den 20/8 

 



Oktober 
Lördagen den 8 oktober så spelar vi paddel och lunchar tillsammans. 

Vem vinner? Bufff eller våra barn och ungdomar? Upp till bevis! 
Sista anmälningsdag: tisdagen den 24/8  

 

Extra höstlovsaktivitet 
Torsdagen den 3 november så åker vi Go Cart och har det kul tillsammans. 

Sista anmälningsdag: tisdagen den 20/10 
 

November 
Lördagen den 12 November så ses vi på spökvandring i Gamla Stan.  

Tillsammans tar vi oss ann spökena i Gamla Stan! Bufffare håller ihop!    
Sista anmälningsdag: onsdagen 29/10 

 

December 
Lördagen den 3 december så är det dags för årsavslutning med Bufff på O ’Learys. 

Vi sammanfattar året som har gått, och välkomnar det nya tillsammans över en god middag ihop! 
Sista anmälningsdag: 26/11 

 

Extra jullovsaktivitet 
Onsdagen den 28 december så är det jullovsmys hos Bufff. 

Vi äter god mat, fikar och ser på film tillsammans i vintermörkret. Välkomna! 
Sista anmälningsdag: 14/12 

 

 

Bufff Stockholm 

Tel 08-501 293 10 

Mobil 073 897 38 98 

 

 

 

 

 

 



 

Öppet Hus 
Sommar, Höst & Vinter 2022 

 

Kom och häng med oss på Bufff! 
Varje tisdag mellan klockan 15:00 – 19:00 så är det öppet hus i Bufffs lokaler i Älvsjö. 

Här äter vi middag ihop, spelar spel, pysslar, provar på olika aktiviteter och umgås med andra i 
liknande situationer.  

Under sommarlovet så lyder följande öppettider under öppet hus:  12:00-16:00 

Öppet hus är alltid gratis och man anmäler sig via sms till: 073 897 38 98  
Man anmäler sig SENAST söndagen innan veckans öppet hus. 

 Under måndagen så får man ett bekräftelse-sms om man har fått en plats eller inte.  
Glöm inte att alla barn behöver ha ett vuxet sällskap. 

Kom och mys med oss!  
 

Riktat Öppet Hus 
 

Varannan torsdag, mellan kl.15:00 - 19:00 så är det riktat öppet hus i Bufffs lokaler i Älvsjö. 
Under riktat öppet hus så ser det lite olika ut från gång till gång.  

Under riktat öppet hus så samlar Bufff ihop ett gäng med liknande behov,  
och utför en aktivitet tillsammans i grupp.  

Självklart så bjuder Bufff på middag även under dessa kvällar. 
Tillskillnad från ordinarie öppet hus så kan barn medverka utan medföljande vuxen under riktat 

öppet hus, men då är det KRAV på dialog mellan målsman och personalen på Bufff. 
Anmälningar som skickas från barn är inte giltiga, utan en vuxen måste alltid skicka in anmälan. 

 
Under sommarlovet så lyder följande öppettider under riktat öppet hus:  12:00-16:00 

Riktat öppet hus är alltid gratis och man anmäler sig via sms till: 073 897 38 98  
Under onsdagen så får man ett bekräftelse-sms om man har fått en plats eller inte.  

Kom och mys med oss!  
 

Bufff Stockholm 

Tel 08-501 293 10 

Mobil 073 897 

 

 


