
Höstläger 2017!
Välkommen på höstläger 2017! I år kommer vi att hålla 
till på Bosön på Lidingö utanför Stockholm.

På årets läger varvar vi prova-på-sport, el-hockey, boccia, rullstolsteknik m.m. med 
inspirationsföreläsningar av bland andra Jonas Helgesson, komiker och författare till 
böckerna ”Grabben i kuvösen bredvid” och ”Ett CP-bra liv”.

Vi kommer att ha biokväll, spelkväll, flera olika quiz, 5-kamp och andra roliga aktiviteter. 
Vi kommer även hinna med att hänga på olika ställen i Stockholm, bland annat i riksdagen,
där vi får en egen guidning med en av ledamöterna!

Förbundsmötet kommer att hållas lördag den 4–söndag den 5
november på samma plats som höstlägret och du som deltagare har
möjlighet att vara åhörare vid förbundsmötet.
Program kommer att läggas ut här så snart det är klart.



Praktisk information
När? Måndag den 30 oktober–söndag den 5 november 2017

Var? På Bosön, Lidingö

För vem? Förbundets medlemmar. Om du inte är medlem blir du det (gratis) här.

Anmälan: Senast torsdag den 28 september vill vi ha din anmälan! Du anmäler dig genom
att fylla i blanketten nedan och mejla en kopia till nora@ungarorelsehindrade.se.
Hör av dig till kansliet om du önskar anmälningsblankett för deltagare eller medhjälpare 
hemskickad fysiskt eller via mejl eller om du har svårt att fylla i blanketten.

Ladda ned blankett i word och fyll i:Anmälan till Höstläger och Förbundsmöte 2017

Ladda ned blankett som PDF och fyll i genom att signera i dokumentet: Anmälan till 
Höstläger och Förbundsmöte 2017

Kursledare: Daniel och Anna Pilsetnek

Pris: Gratis för medlemmar!

Resekostnad: Du bokar och betalar din resa själv.

Assistanskostnad:5 500 kronor (inkl. kost och logi i dubbelrum) vilket betalas via 
assistansomkostnaden.

På våra aktiviteter finns inga hinder:

Om du inte är berättigad personlig assistans kan du få en medhjälpare från oss för att du 
ska kunna delta maximalt! Det är viktigt att du fyller i dina hjälpbehov på 
anmälningsblanketten så noga som möjligt,om något du behöver hjälp med inte är ifyllt
kan det hända att våra medhjälpare inte kan bistå dig!

Välkommen!
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