EN FÖRENING DÄR ALLA ÄR
VÄLKOMNA!

ENHÖRNA
Vi är mycket stolta över vår fina och anrika anläggning som vi gärna delar med
oss av till dig. Bara 40 minuter utanför Stockholm idylliskt belägen nära Mälaren
ger Enhörna Friluftsgård dig idealiska förutsättningar för en trivsam vistelse oavsett aktivitet.

Friluftsgården

Fotbollsplaner & Omklädningsrum

• En stor samlingssal med estrad och
ett klubbrum med öppen spis för
”myseldning”.

• Fina och välskötta fotbollsplaner
• 1 st 5-manna gräs.

•
• Ett välsorterat kök med serveringsdel
•
och bar.
•
• Friluftsgården har plats för 120
•
personer.
•
• På nedre våningen finns ett stort
•
omklädningsrum med duschar och
bastu som kan hyras separat.

1 st 7-manna gräs.
1 st 9-manna gräs.
1 st 11-manna konstgräs.
1 st 9-manna konstgräs

.

4 omklädningsrum med 7 duschar.
1 omklädningsrum med dusch för
domare.

Backstugan
• Samlingssal/matsal

• Soffrum med tv och dvd..

• Sex sovrum med fyra bäddar

• Uteplats med grill.

• Två toaletter och två duschar i
gemensamma utrymmen.

• Backstugan har plats för 24 personer

Är du intresserad av att hyra anläggning, t ex fotbollsplaner, Friluftsgården, Backstugan är
det bara kontakta Kansliet som sköter bokningen. Se info på nästa sida!

FRILUFTSGÅRD
Skridskobana, Utegym, mm

Motionsspår & Skidspår

• Under vinterhalvåret anordnas en
skridskobana för allmänheten. På
sommar kan den asfalterade skridskobananan användas för inlinehockey.

• Södertälje kommuns längsta elljusspår (3,6 km).

• Vid skridskobanan finns bänkar och
grillplats.
• På sommaren anordnas boulebanor
för allmänheten.
• Utegymmet finns tillgängligt året om.

• Motionsspåren är öppna under hela
året.
• Du kan välja mellan att springa 1 km,
2,2 km eller 3,6 km.
• Under vinterhalvåret är skidspår
tillgängliga.
• Vi har dessutom mycket fina promenad- och cykelvägar runt vår anläggning.

Ungefärliga prisuppgifter
FRILUFTSGÅRDEN

BACKSTUGAN

• 100-200 kr/tim

• 170-270 kr/dygn och bädd • 400-1 200 kr/1½ tim

• 2 500- 3 000 kr/dygn

• 4 000 kr/dygn för hela
huset

• 4 500 kr/helg

FOTBOLLSPLANER

OMKLÄDNINGSRUM

• 200-300 kr/omklädningsrum i anslutning till träningspass eller match
Priserna är ungefärliga och varierar beroende på om du som vill hyra är medlem,
vill hyra privat, hyra för en förening eller hyra för företag. Viill du ha exakta prisuppgifter så är du mer än välkommen att kontakta Kansliet. Se info nedan. .

Telefonnummer:
Mejl:		
Hemsida:

08-55044564
eif@tyfonmail.se
www.enhörnaif.se

Tveka inte att höra av dig till oss för att hyra vår
anläggning för allt från fotboll till fest.

VÄLKOMNA!

