Öppet Hus 2019
Varje år bjuder Melaflotten in till Öppet Hus. Då kommer Melaflotten
att bjuda på fika när ni kommer. Efter att ni har varit ute på en tur med
flotten så tänder vi upp grillen och bjuder alla på grillad korv med bröd.

Boka in följande datum i din kalender!
19 Maj
16 Juni
14 Juli
25 Augusti
22 September
Öppet hus är mellan 10.00 och 14.00
Allt är gratis!
Håll dig uppdaterad om vad som händer på Melaflotten via vår
hemsida och Facebook. Alla kontaktuppgifter hittar du också via
hemsidan.
www.melaflotten.se
www.facebook.com/melaflotten
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Melaflotten för alla
med funktionsnedsättning!
Melaflotten är till för att personer med funktionsnedsättning som bor i
och omkring Norrköping.
Vi erbjuder främst turer på vår
flotte med en naturupplevelse
på en lugn och harmonisk plats
vid Nedre Glottern, cirka 1½ mil
ifrån Norrköping.
Flotten
Hos oss är Ni välkomna att
boka en tur på vår flotte, på
flotten kan man fika, sola och man kan även fiska och bada ifrån flotten. Vår flotte är byggd så att personer oavsett funktionsnedsättning
ska kunna följa med på en tur på Glottern. Det finns flytvästar att låna.
Övernatta
Vi erbjuder övernattningsmöjligheter på Mela, vår stuga kan
ta emot upp till 6 personer.
Stugan har en mysig braskamin
som höjer myskänslan i stugan.
Även gasspis för tillagning av
mat. Stugan är utrustad med en
toalett som är handikappsanpassad.

Bad, fiske, promenader
Det finns möjlighet för bad på vår badplats som är anpassad till personer med funktionsnedsättning. Intill badplatsen finns även en grillplats, där finns det även bord och stolar. Önskar man nyttja grillen
medtages egen grillkol. Nu finns det även en trampbåt som är fri att
använda för alla våra besökare.
I sjön Glottern bor det både abborre och gädda, det gör att spänningen med fisket höjs. När Ni gör Ert besök hos oss på Mela ingår
fisket, något som man annars måste lösa fiskekort för.
I området kring Mela finns det
stigar och även grusvägar för
att komma naturen ytterligare
lite närmare.
Boka flottur eller stugan
Melaflotten samarbetar tillsammans med Åby fritidsgård. Det
gör att det, oftast, finns personer närvarande på fritidsgården för att ta emot Era bokningar.
Bokar gör Ni på 011-15 29 99, Åby fritidsgård. Det är endast stugan
och flotten som Ni behöver boka, vill man nyttja Mela finns det nycklar
att låna till bommen på Coop Konsum i Åby. Coop Konsum har öppet
8-21 alla dagar. Nyckeln återlämnas efter besöket.
Vi beräknar att hålla Mela öppet från maj till september.
Att boka och använda Mela är gratis!

