
Påsklovsläger 

6-9 April 2021 

Linköpings kommun 

Leanlink—LSS Funktionsstöd 

Hertig Karlsgatan 5A 

581 81 Linköping 

Telefon 013—20 60 00 (vx) 

Information 
 

Lägerinbjudan är riktad till dig som går i särskolan                       

eller är individintegrerad i grund– eller gymnasieskolan. 

 

Lägret ger ungdomarna ett roligt och aktivt lov,                    

samtidigt som det är en avlösningsmöjlighet för familjen.  

 

Vi hoppas att något av lägren ska passa just dig och dina behov.  

Begränsat antal platser 

 

Sista anmälningsdag 15 mars. 

 

Senast 19 mars får du besked om du fått plats på lägret eller inte. 

 

När du fått en plats skickas det ut ytterligare information och en 

utrustningslista.  

 

Lägerkostnaden betalas via faktura. 

 

Om du har frågor om lägren kontakta: 

 

 
LSS Funktionsstöd/ Fritid 
 
Ingela Andersson  013-206707       
mail: ingela.b.andersson@linkoping.se 
 
Ulf Melin                013-206733          
mail: ulf.melin@linkoping.se    



    

             Missmyra 
      Lägret är för dig som går i grund– gymnasiesärskolan och är 12 –21år .  

       

Vi åker i minibussar till Missmyra 

Under veckan kommer vi göra flera olika aktiviteter t.ex. utflykter, baka, lekar, 

spel m.m.  

Har vi tur kommer påskharen på besök. 

Alla behöver inte göra samma sak, utan vi kommer dela  

Upp oss  i grupper utifrån vad man vill göra. 

Tider Kostnad 

Kostnad: 400 kronor 

I priset ingår mat, logi och resa 

Fickpengar tillkommer! 

Anmälan 

ANMÄLNINGSBLANKETT 

 

Jag vill följa med på påsklovsläger: 

 

Namn:................................................................. 

 

Adress:.................................................………… 

 

Postadress:........................................…..……….  

 

Telefon:........................ 

 

Person nummer: ..........................-..................      

 

Vårdnadshavare: ………………………………… 

 

Pers-nr: ………………-……….. 

 

Telefon:……………………….. 

 

Uppge om Er son/dotter är allergisk, rullstolsburen, har  epilepsi eller andra 

särskilda behov som kan vara bra att veta. 

 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

       
Skicka in din anmälan senast 15 mars till:  

LSS Funktionsstöd/Fritid 

Ingela Andersson 

Hertig Karlsgatan 5A 

581 81 Linköping 

Avresa: 

Tisdag 6 april  kl.10.00 från 

Hertig Karlsgatan 5A 

Hemkomst:  

Fredag 9 april. Kl.14.00  

Hertig Karlsgatan 5A 

Senast 15 mars 

Skicka anmälan till :                               

Ingela Andersson                                      

LSS Funktionsstöd                              

Hertig Karlsgatan 5A                                   

581 81 Linköping 



Koloni– och lägerverksamhet  

Sommaren 2021 

LSS Funktionsstöd  - Fritid 
LSS Funktionsstöd ansvarar för  koloni– och lovverksamhet                                        

för barn och ungdomar med funktionsnedsättning enligt                                                             

Lagen om Stöd och Service (LSS). 

 

Kontaktuppgifter: 

Fritidskonsulent 

Ingela Andersson 

013-20 67 07 

E-post: inande@linkoping.se 

 

Fritidskonsulent   

Ulf Melin 

013-20 67 33 

E-post: ulfmel@linkoping.se 

 

Linköpings kommun 

LSS Funktionsstöd/Fritid 

581 81 LINKÖPING 
 
Besöksadress: Hertig Karlsgatan 5A  

 

 
 

Linköpings kommun 

Leanlink - LSS Funktionsstöd 

Hertig Karlsgatan 5A 

581 81 Linköping 

Telefon 013—20 60 00 (vx) 

www.leanlink/lss www.leanlink/lss 



www.leanlink/lss www.leanlink/lss 

  

Kortkollo 1 29 juni – 2 juli 

Läger för dig som går i träningsskola och har ett större omvårdnadsbehov                                         

och  i behov av vaken nattpersonal  7 - 15 år 

 

  Kostnad: 400 kr  för mat, logi, aktiviteter och utflykter  

  

Missmyra 1 5 juli –10 juli 

Koloni för dig som går i grundsärskolan eller individ integrerat och är 7 - 15 år.                                  
Kolonin är också för dig som går på IVAS. 

 

  Kostnad: 600kr  för mat, logi, aktiviteter och utflykter  

  

Kortkollo 2 13 juli– 16 juli 

Läger för dig som går i träningsskola och har ett större omvårdnadsbehov                                              

och  i behov av vaken nattpersonal  16 - 21 år 

 

  Kostnad: 400 kr  för mat, logi, aktiviteter och utflykter  

 

  

Missmyra 2 19 juli – 24 juli 
Lägret är för dig som går i gymnasiesärskolan eller individ integrerat och är 16 - 21 år.                                       

Lägret är också för dig som går på IVAS. 

 

   Kostnad: 600 kr  för resa, mat, logi och utflykter 

 

Missmyra 2021 

Välkommen på koloni till Missmyra Friluftsgård                                                                      

utanför Åtvidaberg vid sjön Risten. 

På kollo har du möjlighet till bad, fiske, pyssel, lekar, spel  och                                           

utflykter anpassade efter deltagarnas behov                                                                                              

och olika förutsättningar.   

Kolonin är uppdelat i olika perioderna som riktar sig till                                                                                                

lite olika nivåer  och åldrar för att kunna erbjuda omvårdnad,                                                                              

sysselsättning och personaltäthet utifrån deltagarnas behov.   

 

Kortkollo 1 och 2  

Har en större personaltäthet och vaken nattpersonal.  

Lägret är för dig som har ett stort omvårdnadsbehov                                                                                 

och i behov  av vaken nattpersonal      

                                                

Missmyra 1 och 2 

Är för dig som går i grundsärskola och klarar mer på egen                                                              

hand och inte är i behov vaken nattpersonal.                                                                                                             

Delar av personalen sover jour i samma hus/korridor som deltagarna. 

                                                                  

Personal 

Personalen på kolonin har tidigare erfarenhet av arbete med                                                            

personer med funktionsnedsättning.                                                                                                          

Delar av personalen har tidigare arbetat på Missmyra kollo under 

flera år.  

 

 

 Sista anmälningsdag är 26 mars. 

 Vecka 15 får du besked om du fått en plats på kollo. 

 Kostnaden betalas via faktura i efterskott    

                      

       Om du har frågor om lägren, kontakta: 

       Ingela Andersson 

       Tel: 013-20 67 07 

       Mail: inande@linkoping.se 

 


