
Stockholm SweCamp

Stugor
ÅRET RUNT!

 Värdshus - Restaurang, catering och fest

Sommar - bad, lek och sport

&
camping

Vinter - snowboard, pulka och slalom

flottsbro.se



Välkommen till Flottsbro

Friluftsområdet nära storstan

Välkommen till en året runt öppen välskött stugby och familjecamping med ett unikt läge i 
Huddinge, 15 kilometer söder om Stockholm.

Du kan hyra modernt inredda och trivsamma stugor i olika storlekar hela året. De flesta är inredda 
med toalett, dusch och en liten altan utanför stugan. Vill du inte bo i stuga kan du komma hit med 
husvagn, husbil eller tält och bo på området. Parkera din bil säkert bredvid stugan.

Flottsbro friluftsområde ligger alldeles invid kanalen mellan Alby och Tullingesjöarna. Hit beger 
du dig  när du vill lämna vardagen och uppleva vacker natur med branta berg och djupa dalar. 
När du inte är ute på roliga utflykter och gör spännande upptäckter badar du i härligt vatten 
eller solar på Albysjöns fina sandstrand.

På vintern är Flottsbro Stockholmsregionens största alpina skidanläggning. Vår högsta och längsta 
backe har en fallhöjd på 103 meter. Det finns fem olika nedfarter, tre liftar, Dream Park och ett
populärt barnskidområde.

Välkommen !





Sommar

På Flottsbro har du aldrig tråkigt

En av höjdpunkterna under din vistelse här är självklart tiden på stranden. Redan i maj hoppar de 
första vågade gästerna i vattnet och sedan är det full fart hela sommaren. Flottsbros sandstrand är 
100 meter lång och har både båt- och badbryggor. Mellan doppen slår du dig ner på de stora
gräsytorna och solar eller äter gott från picknickkorgen. 

För de mindre finns en lekpark med många roliga saker - klätterställning, hoppkudde och mycket mer.

Om du tycker om natur och vandring finns fyra uppmärkta vandringsleder. Upplev Flottsbros 
natursköna omgivningar med ett rikt djurliv. Kartor finns att låna vid startplatsen och i receptionen. 
Klättrar gör du i någon av Häggstabergets olika klätterleder. Det finns väggar både för nybörjaren och 
för den mer erfarne klättraren. Varför inte prova på mountainbike på någon av våra MTB-leder.

På stranden och vid Värdshuset anordnas olika aktiviteter hela sommaren. Välj mellan att spela 
beachvolleyboll, bangolf, frisbeegolf, boule, kubb och paddla kanot. 

På kvällen grillar du korv, hamburgare eller annat gott vid någon av våra grillplatser, antingen nere 
vid vattnet eller uppe på campingområdet. Väljer du istället Värdshuset, med fullständiga rättigheter, 
äter och dricker du i ljus och trevlig miljö med naturen utanför fönstret. 
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Kanotuthyrning:
1 tim      100 kr
3 tim     250 kr
heldag    500 kr
vecka  1 000 kr

Aktiviteter / priser

Frisbeegolf   50 kr/tim
Boule / Kubb  50 kr/tim
Beachvolley   150 kr/tim
Bangolf vuxen 50 kr / barn 30 kr

Följ oss på Facebook och Twitter.
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Mat & dryck
Välkommen till Värdshuset
I Flottsbrogården hittar du Värdshuset med restaurang och servering. 
Vi har fullständiga rättigheter och erbjuder en varierad à la carte meny. 
Vill du äta någonting lättare kan du välja kaffe och smörgås. 

Under sommaren sitter du på terrassen med utsikt över Albysjön. När det blir lite 
kyligare är det mysigt att slå sig ner framför brasan i restaurangen. 
Under vintern har vi dessutom ett matsäcksrum där du kan äta medhavd mat.
Oavsett vad som för dig hit. Här hittar du allt från kaffe till en god middag.

Fest, event och företag
Förlägg dina möten, konferenser eller kick-off på Flottsbro. Vi ordnar festen, middagen, 
konferensen eller catering för 10-200 gäster. Ring 08-449 95 85 för mer information.

Konferens
Förlägg ditt möte, kick-off eller konferens till natursköna Flottsbro, endast 15 min från Stockholm 
city. Vi hjälper dig gärna och har färdiga paketlösningar för logi, aktiviteter, konferensmöjligheter 
och transporter. Se mer på flottsbro.se om vilka alternativ du kan välja mellan.

Grilla
Vill du hellre vill laga din egen mat finns det ett flertal grillplatser på området. De är tillgängliga 
för alla. Vi försöker hålla elden igång även på vintern. Om elden inte redan brinner pratar du 
med någon av våra värdar så hjälper de dig att tända.



Stugor & camping
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     Stugor och självhushållsstugor
På Flottsbro har vi många nya fräscha stugor. Du hyr din stuga per natt, eller varför inte 
ta en liten minisemester och bo i vår natursköna miljö över helgen. 
Parkera enkelt och behändigt bredvid stugan.

Välj mellan stugor med 2-6 bäddar som har uteplats, WC, dusch och kök med mikrovågs-
ugn eller våra lite billigare stugor med enklare matlagningsmöjligheter. Flera av stugorna är 
dessutom utrustade med digital-TV. 

Vill du campa istället har vi 58 platser med el- och TV-anslutning. På området finns det 
två servicebyggnader i varsin ände av campingen. Där har du tillgång till dusch, WC och 
tvättmöjligheter. Glöm inte att vi kräver giltig legitimation för att få boka campingplats.

Vi  arbetar hela tiden för att vistelsen hos oss ska bli så trevlig som möjligt. Därför är 
säkerheten ytterligare förbättrad på området. Flottsbro är utrustat med ett modernt 
och avancerat säkerhetssystem. Vi har också uppgraderat bom-systemet så att obehöriga 
inte kommer in på området.



Internet:  flottsbro.se
E-post:  info@flottsbro.se
Telefon:  08-535 327 00
Fax:   08-449 95 81

Bokar du på Internet tillkommer ingen bokningsavgift. 
Om du bokar via telefon, e-post eller fax tillkommer en avgift på 100 kr.

Receptionen
Högsäsong:
Alla dagar mellan  8.00-22.00

Lågsäsong: 
Mån    13.00-19.00
Tis-fre    13.00-17.00
Lör-sön, helgdag  10.00-16.00

Incheckning
Stugor från 15.00
Husvagnar och tält checkas in kontinuerligt i mån  
av  tillgång under receptionens öppettider.

Utcheckning
Stugor klockan 12.00 efter obligatorisk avsyning.
Husvagnar, husbilar och tält senast klockan 15.00

Checka ut i tid så slipper du betala ny dygnsavgift.

Skolor
Under våren och hösten erbjuder vi skolklasser ett billigt boende i rum för 60 kr per person 
och natt. Måltiderna beställer klassen i Värdshuset till ett speciellt skolpris. Självklart går det 
bra att ta med egen mat som värms eller tillagas i campingköket i servicehuset.

Boka din stuga



Flottsbro stugby
På området finns två servicebyggnader med lite olika innehåll.
I byggnaden närmast receptionen finns det kök, tvättstuga med torkskåp, familjedusch, 
handikapptoalett med dusch, skötrum och toaletter. 
I den andra servicebyggnaden, närmast tältområdet, finns kök, duschar och toalett.

Byggnaderna är alltid låsta. För att komma åt toaletterna och duscharna använder du  
den nyckel du får vid incheckningen. Behöver du tvätta så bokar du tid och köper  
polett i receptionen.

Rönneboda
Rönnebodatorpet är ett pittoreskt litet torp som fungerar som enkel övernattningsstuga.
I stugan finns det plats för 32 personer vilket gör den mycket lämplig för större grupper,
skolklasser eller föreningar.
Under sommarmånaderna fungerar stugan ofta som vandrarhem.

Du kan boka bädd i rum (minst två betalande), eller fyrbäddsrum.

Ring 08-535 327 00 för offert.
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Campingpriser / Prices / Gebühr (SEK)

     Dygn     Weekend Må-Fr          Månad       Dygn  Dygn
     Night   Mo-Fr          Monthe       Night Night
     Nacht             Monat       Nacht Nacht

STUGTYP

A6 28m2

6-bädds stuga med dusch / WC  895           1645    2535           11995                 995              1195 
6 beds with shower / WC
6 Betten mit Dusche / WC

A5 24m2

5-bädds stuga med dusch / WC  730           1360    2095           10995        875              1070
5 beds with shower / WC
5 Betten mit Dusche / WC

B 20m2

4-bädds stuga med dusch / WC  690           1255    2045           10395        795                 995
4 beds with shower / WC
4 Betten mit Dusche / WC

C 16m2

4-bädds stuga med dusch / WC  625           1150    1920            8995        715                  895
4 beds with shower / WC
4 Betten mit Dusche / WC

D
4-bädds stuga utan dusch / WC  550           995    1630            6195       655                  755
4 beds, no shower / WC
4 Betten, ohne Dusche / WC

F
2-bädds stuga utan dusch / WC  415           785    1245            5995       495                  525
2 beds, no shower / WC
2 Betten ohne Dusche / WC

     Dygn v 36-20  Dygn v 21-23, 33-35  Dygn v 24-32  
     Night/Nacht w 36-20 Night/Nacht w 21-23, 33-35 Night/Nacht w 24-32

Camping

Husvagn / Trailer / Wohnanhänger   210   230   260  

Tält / Tent / Zelt     150   180   200
Dusch ingår / Shower is included 

El / Electricity / Strom     40    40    40

Lågsäsong / Low season            Mellansäsong       Högsäsong
              Mid season           Peak season
v / w 36-20                v / w 21-23, 33-35      v / w 24-32       



Vinter

Flottsbro är Stockholms största och snösäkraste skidanläggning. Efter många års utbyggnad 
och ombyggnad av backarna är Flottsbro en skidanläggning i Stockholm med fjällkänsla och
kvalitet. Backen är öppen ca 100 dagar varje säsong och fallhöjden är hela 103 meter.

Ta med hela familjen på ett litet skidäventyr och kom till Flottsbro. Börja från början i någon av 
våra mindre nerfarter tillsammans med erfarna ledare eller finslipa dina slalomsvängar i den 
brantaste backen. För de allra minsta finns förstås en härlig pulkabacke.
Efter någon timme i backen är du välkommen in på Värdshuset för att äta en bit mat eller 
dricka någonting varmt.

103 meter snöyra och fjällkänsla i fem backar

Välkommen till flottsbro.se

Följ oss på Facebook och Twitter.



Utrustning och Skipass

Vi hjälper dig om du inte har egen utrustning. Du hyr allt från skidor, brädor, stavar, och hjäl-
mar hos oss. För att utrustningen ska passa dig så bra som möjligt får du hjälp av vår kunniga 
uthyrningspersonal. Det enda du behöver göra är att ta med dig giltig legitimation.

Flottsbro har ett av branschens modernaste liftkort. Det heter KeyCard och bygger på det 
senaste inom chipteknologi. Du kan ha kortet i jackfickan eller i plånboken. Läsaren känner 
av om kortet är giltigt eller inte. Om du har betalat så lyser gröna lampan och vändkorset öpp-
nas. Tanka ditt kort på flottsbro.se eller direkt på plats i vår bokningsstation eller i kassan.



Bra att tänka på:

• Fast bostadsadress och giltig legitimation krävs för bokning.
• Samtliga fordon ska vara skattade och tillåtna att framföra på allmän väg.
• Husvagn ska vara registrerad på boende campinggäst.
• Hund ska vara kopplad i band och rastas utanför campingområdet.
• Motortrafik på campingområdet får endast ske mellan områdets entré och  

Stugan/Campingplatsen.
• Håll rent och snyggt omkring dig.
• Radio/TV och musikinstrument ska användas med omtanke och hänsyn.  Låg ljudstyrka   

på dagen och tyst mellan 22.00-07.00. Visa hänsyn om ni sitter ute sent på kvällen.
• Bollspel är inte tillåtet på campingområdet. Vi hänvisar till stranden.
• Biltvätt får inte ske på campingområdet. 
• Det råder totalt rökförbud i alla stugor och servicehus.
• Den som uppträder störande, stör annan camping/stuggäst kan avvisas från området.
• Besökare till campingens gäster får endast parkera på Flottsbros besöksparkering.
• Incheckad gäst accepterar dessa ordningsregler samt ger sitt medgivande till att Flottsbro  

avlägsnar/avvisar  husvagn, husbil eller tält vid ej erlagd campingavgift eller om  
ordningsreglerna bryts.

• Gäst som blir avvisad efter att ha överträdit dessa regler har ingen rätt till återbetalning  
av erlagd avgift eller hyra.

Kommunikationer

Flottsbro ligger vid Albysjöns strand i 
Huddinge kommun.

Med bil:
E4/E20 eller väg 226, Huddingevägen. Sväng 
in på väg 259, Glömstavägen. Sväng vid 
skyltning mot Flottsbro in på Häggstavägen 
och följ den tills du är framme.
GPS Lat 59 13 836 Long 17 53 303

Med buss:
Buss 706 går från Huddinge C via Källbrinks IP

För egen maskin:
Till Flottsbro finns det både gång- och  
cykelvägar från Huddinge, Vårby, Alby samt Tullinge.
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Rönneboda

Reception Reception 

Toaletter  Toilets 

Duschar  Showers 

Telefon  Telephone 

Kök  Kitchen 

Klädtvätt  Laundry  

Latrintömning för husbil
Pump-out service for motor homes 

Latrintömning för husvagn
Pump-out service for caravans

Tältplats  Tentplace

Stugor  Cabins

Husvagnar  Caravans

Rum  Rooms 

Värdshus  Inn 

Café

Bad  Bath

Minigolf   Miniaturegolf

Kanotuthyrning  Boat rental 

Skidlift  Skilift 

Busshållplats   Bus stop

Brandsläckare Fire extinguisher 
A5

F

A5A5A5
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A
6
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55
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F

Stuga 6 bäddar dusch/WC
Cabin 6 beds shower /WC    

Stuga 5 bäddar dusch/WC
Cabin 5 beds shower/WC    

Stuga 20 m2 
Stuga 4 bäddar dusch/WC
Cabin 4 beds shower/WC   

Stuga 16 m2
Stuga 4 bäddar  dusch/WC
Cabin 4 beds  shower/WC

Stuga 4 bäddar ej dusch/WC 
Cabin 4 beds no shower/WC 

Stuga 2 bäddar ej dusch/WC
Cabin 2 beds no shower/WC 

Priser / Prices / Gebühr (SEK)

Dygn
Night

Weekend Må-fr Månad
Month

DygnDygn 
Mo-fr

895 1 645 2 535 11 995

max 3 pers

995 1195

730 1 360 2 095 10 995

max 3 pers

875 1070

690 1 255 2 045 10 395

max 2 pers

795 995

625 1 150 1 920  8 995

max 2 pers

715 895

550 995 1 630 6 195

max 2 pers

655 755

415 785 1 245 5 595

max 2 pers

495 525

Rönneboda 1-3
Bädd i rum / Beds in room 
Barn upp till 16 år / Children up to 16 years   

Rönneboda 4-5 Bädd i rum / Bed in room

El / Electricity / Strom

Tält / Tent / Zelt
Dusch ingår i priset/Shower is included

90  (min 180)

70

90 110

250 250 350

40

150

70

40

180

90

40

200

Mid season Peak season
Mellansäsong HögsäsongLågsäsong / Low season 

Husvagn / Trailer / Wohnanhänger 210 230 260

v  / w 21-23 + 33-35 v / w 24-32v / w 36-20

flottsbro.se   
+46-8-535 327 00 
info@flottsbro.se
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