
 

 

   28 mars 2015 

 

För tredje året kör vi ett event med övernattning på elevhemmet i samband med Maskindagarna 
på Nytorp. Vi bjuder in er som går i åk 9 och har intresse för naturbruk eller entreprenad. Under 
fredagskvällen den 24 april börjar vi med middag och därefter följer lekar med anknytning till 
maskiner och djur. Genom de här aktiviteterna vill vi att du ska få en inblick i hur en 
gymnasieutbildning på Nytorp kan se ut. Det är helt kostnadsfritt att delta, du betalar endast 
eventuell transport till och från Nytorp. På lördagen äter vi gemensam frukost och därefter kan du 
kika runt bland utställarna på Maskindagarna, delta i vår quiz, provköra maskiner och mycket 
annat. Det gemensamma programmet avslutas ca kl. 11 men Maskindagarna pågår till kl. 15 om du 
vill stanna under lördagen.  

Anmälan 

Lyckligtvis brukar det vara ett välbesökt event, men 
antalet platser är begränsat så se till att anmäla dig 
snarast. Du anmäler dig via mail till 
linda.eriksson@nytorpcentrum.se, sista anmälningsdag är 
fredagen den 17 april.  

Det är viktigt att du vid anmälan anger namn och 
telefonnummer till både dig själv och en av dina 
föräldrar/vårdnadshavare. Ange även om du har allergier 
som köket bör känna till.  

 

Fullständigt program och packlista får du när du anmält dig.  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor om eventet. 

Hoppas vi ses! 

Vänliga hälsningar,  

Linda Eriksson 

Friskolan Nytorp 

Tel. 0278-40080 

 

Nytorps Utbildningscenter 

mailto:linda.eriksson@nytorpcentrum.se


 

 

Vägbeskrivning och färdsätt 

Nytorp är beläget intill rv 83, ca 1,5 mil norr om Bollnäs.   

För dig som åker med X-trafiks bussar finns det hållplats vid skolan som heter just Nytorp. Följande linjer 
passerar Nytorp; 22,51,55 

X-tåget stannar i Arbrå, ca 2,5km från skolan. Vi kan hämta dig på stationen om du meddelar oss vilken tid 
du kommer.  

Adress: 

Kyrkbyn 4900 

820 10 Arbrå 

 

GPS-koordinater 61°38'47.1"N 16°29'12.5"E 

 

 

 

 

 

 

 


