
 

LSS Funktionsstöd ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet för personer med                                                   
funktionsnedsättning enligt Lagen om stöd och service (LSS).                                                                    
Resorna och lägren är i första hand till för dig som är 21 år och äldre och bor med                                                
föräldrar, andra anhöriga eller i egen bostad, med inget eller lite stöd och service                                             

från kommunen  eller andra företag.  

Semesterprogram 

Sommaren 2021 



LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur.  
Semesterverksamhet, sommaren 2021. 
 
LSS Funktionsstöd ansvarar för kultur- och fritidsverksamhet för personer                                                     
med funktionsnedsättning enligt Lagen om Stöd och Service (LSS).  

Resorna och lägren är i första hand till för dig som är 21 år och äldre och bor  
med föräldrar, andra anhöriga eller i egen bostad, med inget eller lite stöd  
och service från kommunen eller andra företag.  
 
Ledarna som arbetar på resorna och lägren har tidigare arbetat på 
resor och läger, eller arbetar i vår ordinarie fritids- och kulturverksamhet. 
 
Vill du följa med på en resa eller dagsutflykt fyller du i anmälningsblanketten  
och skickar in den till Fritiden, senast 16 april 
 
Senast 3 maj meddelar jag dig om du fått plats på en resa och/eller utflykt.                      
  
Inför resan kan vi ha en reseträff, om behovet finns, då får du träffa de andra deltagarna  
och ledarna.     
 
  
Har du frågor om utflykterna och resor ring till Ingela Andersson 013 - 20 67 07 
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Viktig information! 
 
    Viktigt att du är medveten om att skulle situationen och                                               
    rekommendationerna kring Covid-19 pandemin  ändras          
    kan resan eller utflykten ställas in med kort varsel. 
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   Måndag  12 juli   

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 

   Tisdag 13 juli           Gränna/Visingsö              

   
 
 
                                                                                               
                                    
                                          

Dagsutflykter    
  

 
v.28  12-16 juli  (måndag-fredag) 

Kolmården 
 

Djurparksbesök med delfinshow och                                        
Wildfire för den som vågar.     
                                                                                                                             
Kostnad: 100 kr för resa 
                 ca 500 kr i entré till Kolmården,       
                 gick inte att få fram något exakt        
                 pris när katalogen trycktes 
 
Tillkommer gör pengar till mat, fika och                      
personliga inköp 

 
 

Tider 9.00– ca 17.00. 

Anmäl dig till en eller flera utflykter. 
Vi åker i minibuss till och från de olika utflyktsmålen.  
Utflykterna utgår ifrån Hertig Karlsgatan 5A. 
Avresa och hemkomsttid varierar utifrån aktivitet.  
 
Kostnaden för resan kan variera beroende på hur långt vi åker,                                    
kostnaden faktureras i efterhand.  
 
Du betalar själv entréer, mat och fika.  
Undantaget Kolmården utflykten då biljetterna köps i                                                      
förskott och faktureras tillsamman med reskostnaden 
 
På utflykterna finns plats för sex deltagare och med på utflykten                                                            
är två ledare från Fritid.  
 
Du får senast 3 maj ett brev hemskickat, där står det på vilken  
eller vilka utflykter som du fått en plats . 
 

  Under dagen åker vi färjan ut till Visingsö.                                              
  Om gruppen vill, kanske det blir en tur med Remmalagen.  
  Vi besöker polkagrisförsäljning och promenerar i Gränna 

                                      
  Kostnad: 150 kr för resan och båttur till Visingsö.  

 
 

  Tillkommer gör mat– och fickpengar 

 

  Tider: 9.00-ca 17.00 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHk8_BgczRAhUJBywKHUaADLoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.camping.se%2Fsv%2Fcampingar%2F2664%2FGranna-Camping%2F&psig=AFQjCNFRtXZVEQ_HQApAsyKsBEpWQZo9sw&ust=14848397998
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  Kostnad 
 

   Kostnaden för resan                                             
   faktureras i efterskott. 
  
   Pengar till mat, fika, personliga  
   inköp och entréer tillkommer alltid. 
  
 
 

 Tider och information 
 
 

   Exakta tider och annan information om   
   den/de utflykter du fått en plats på  
   kommer att skickas hem till dig under     
   maj månad.  

 

   Alla utflykter utgår från  
   Hertig Karlsgatan 5A. 
 

Onsdag 14  juli         Omberg/Vadstena      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Torsdag 15 juli 
 

 
 
 
 
      
    

 
 

Fredag 16  juli             Bergslussar 
                                            

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                              

Älgparken i Virum  
 
Följ med och hälsa på Älgarna i Virum. 

    
Kostnad: 100 kr för resan 
                 200 kr entré till Älgparken  

 

Du måste ha med pengar till mat, fika och                                     
personliga inköp. 
 
Tider: 9.00-17.00 

 
Kostnad: 100 kr för resa 
 
Tillkommer gör pengar till mat, fika och  
eventuella entréer och personliga inköp 
                                                  
Tider: 9.00-16.00 

Här kan vi spela minigolf, fika och titta på                   
båtarna som slussar.  
Lunch äter vi på Jennys. 

 

Dagen avslutar vi med ett besök på  
Cloettaboden i Ljungsbro. 
 
Kostnad: 50 kr för resan. 
  
Tillkommer gör mat– och fickpengar.      
                                                     
Tid: 9.30– 15.00 
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  Restider  
 
   Avresa onsdag 21 juli kl. 8.00 
   från Hertig Karlsgatan 5A  
 
   Hemkomst söndag 25 juli                   
   kl.16.00 till Hertig Karlsgatan 5A 
   
 

 Deltagare 

 
  På resan finns plats för 
  sex deltagare.   
  
  Med på resan är två ledare. 
 

  Kostnad   

  

    Du betalar 2 900 kr 
 
    I priset ingår  
 
 Boende i dubbelrum 
 Resor i minibuss 
 
 
    Du måste också ha med pengar till mat,   
    fika, entréer och personliga inköp 
    minst 2500 kr 
 
 
    När du ska betala för resan skickar vi   
    en räkning hem till dig. 

Skåne med Diggiloo konsert i Båstad 

 

V.29   21-25 juli   onsdag-söndag 

 
 

Resan passar dig som orkar gå mycket och  
trivs med liv och rörelse, och vill gå på konsert 

Vi åker till vackra Skåne och området kring Bjärehalvön. 
 
Vi kommer bo på Laholms vandrarhem. Där ifrån är det  
nära till en massa fina stränder och andra sevärdheter. 
 
Resans höjdpunkt blir Diggiloo konsert i Båstad, på                                                         
lördagskvällen. 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiN4qao8_HmAhUJ06YKHamkAKwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.hitta.se%2Fkartan%2Fpl%2FBj%25C3%25A4rehalv%25C3%25B6n%2520B%25C3%25A5stad&psig=AOvVaw10Epu6FUFcB8VB8S4um8kh&ust=15785
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiOnY2F8_HmAhVhxaYKHaMGBu0QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nojesresor.se%2Fmusikal-och-show%2Fdiggiloo%2F&psig=AOvVaw3RVQgHdyhQQOhn1OKgvt5_&ust=1578500577367127
https://firstcamp.se/destination/torekov-bastad/att-gora-i-naromradet/mysiga-torekov/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiD1a2OkPTmAhUDposKHSHdCjgQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.laholm.se%2Fnaringsliv%2Fnaringslivsservice%2Fnaringslivet-i-kommunen%2Fdestination-laholm%2Fkustutveckling%2F%3Fmode%
https://modess.nu/2017/08/25/hovs-hallar-ak-dit/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwif6uWolfTmAhVSAxAIHZf1DQoQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tripadvisor.se%2FRestaurant_Review-g1144023-d3152014-Reviews-G_Swensons_Krog-Torekov_Skane_County.html&psig=AOvVaw3JtD


  Kostnad  

 
 

   Du betalar 2900kr 
 
   I priset ingår  

  

  Resa i minibuss, 
  Boende i dubbelrum        
  
 
   Du måste också ta med dig pengar till   
   mat, fika, utflykter och personliga inköp   
   minst 2500 kr 
   
 
   När du ska betala resan skickar vi en  
   räkning hem till dig. 
 
 

 Deltagare 

 

  På resan finns plats för 
   sex deltagare.  
 
  Med på resan är två ledare. 
 

 Restider    

 

  Avresa måndag 26 juli ca kl. 8.00 
  från Hertig Karlsgatan 5A.   
 
  Hemkomst fredag 30 juli  
  ca kl.16.00 till Hertig Karlsgatan 5A.  
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Kalmar/Öland 
   

 V.30 26-30 juli 
 
Resan passar dig som vill hålla ett lite lugnare tempo 
 

 

Vi bor i Kalmar, på vandrarhemmet Svanen.  
 
Härifrån är det nära till flera olika utflyktsmål  
till exempel, Öland, Glasriket, Kalmar slott och mycket mera.  
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Dagridläger  
  

Smedstad Ridsportcenter 
 
 

V.31  2-4 augusti och 5-7 augusti 
 
 

 

Välkomna på ridläger till Smedstadstallet ute vid Tinnerö.  
 
Här har vi tillgång till ridhus med både lift och handikapp ramp 
 
Lägret är tre dagar. Du anmäler dig till måndag– onsdag eller torsdag –lördag. 
  
Du rider två lektioner per dag, tid finns också för att pyssla med hästarna, rykta,    
sadla och kratsa hovar.          
  
På lägret finns det 1 ridlärare och 2 ledare från Fritid. 
Vid behov måste du ha med dig egen ledsagare. 
 

  Kostnad  
 

    Du betalar 1700 kronor för                        
    tre dagar.  
  
    I priset ingår   
 
  Ridning två gånger om dagen.   
  Lunch och enklare fika 
 
     
     Resa till och från Smedstad  
     ridanläggning ordnar du själv. 
 
     Färdtjänst beställer du till och från   
     Ridsportallén 5. 
 
 
     När du ska betala skickar vi en  
     räkning hem till dig. 
 

 Program   
 
   08.45-09.00  
   Samling vid Smedstad Ridanläggning, 
   Ridsportallén 5. 
 
   Förmiddag  Ridlektion 

 
   12.00 Lunch 
 
   Eftermiddag  Ridlektion 
 
 
   15.00 Avslutning och hemfärd  

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/linkoeping-storstatsar-paa-ridsport-nu-invigs-smedstad-ridsportcenter-1523308


Dagidrottsläger 
 I Linköping 
    

 V.32  9-13 augusti     

På idrottslägret får du träna och prova på olika idrotter till exempel,                                   
fotboll, innebandy och mycket mera.  
 
Du ska ha med dig träningskläder, vattenflaska, handduk och                                                     
duschgrejer varje dag.    
 
Ledarna på lägret arbetar eller har tidigare arbetat i våra  
andra aktiviteter som vi har under året. 
 
I god tid innan lägret får du inbjudan med ytterligare information                                                           
om tider och adress för bokning av färdtjänst m.m. 
 

 Program  

 

   09.00  Samling. 
 
   10.00  Förmiddags passet. 
 
   12.00  Lunch. 
 
   13.30  Eftermiddagspasset.  
 
              Mellanmål. 
 
   15.30  Samling. 
 
   16.00  Hemfärd. 
 
  
 
 
 

  Kostnad    
 

   Du betalar 800 kronor. 
  
    I priset ingår     
 
  Lunch, mellanmål 
  Möjlighet att prova på olika i 
          idrotter och aktiviteter  
 
    Resan till och från lägret bokar och 
    betalar du själv. 
 
    Information om plats kommer att  
    skickas hem till dig i god tid innan  
    lägret. 
      
    När du ska betala lägeravgiften            
    skickar vi en räkning hem till dig. 
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www.leanlink.se/lss 

Anmälningsblankett Semesterresor 2021 
 
Du kan anmäla dig till mer än en aktivitet. Fyll i ruta 1,2 och 3                                                                                             

utifrån vilken aktivitet du vill delta i 1:a hand och så vidare. 

 
 
Namn:___________________________________  
 
Personnummer:_____________ 
 
Adress:____________________________________ 
 
Telefon:_______________ 
 

Skickas in senast 16 april till:                                                                                     
Ingela Andersson/ LSS Funktionsstöd                                                           

Hertig Karlsgatan 5A                                                                                                

581 81 Linköping 

Resmål Tid 1:a 2:a 3:e 

Dagsutflykter   ----- ----- ----- 

  Kolmården  

 

     Måndag  12 juli       

                               Gränna/Visingsö     Tisdag     13 juli  
 

      

Omberg/Vadstena Onsdag   14 juli    

 

    

                             Älgparken i Virum    Torsdag  15 juli    

 

    

Bergs slussar Fredag   16 juli    

 

    

Resor   ------ ----- ----- 

    
 

    

Skåne med Diggiloo konsert           V.29  21-25 juli 
ons-sön 

  
 
 
 
 
 

    

Kalmar/Öland 
 

V.30  26-30 juli    

 

    

    
 

    

Läger  
  

------ ----- ----- 

Dagridläger 
  

    2-4 aug       

Dagridläger 
  

5-7 aug       

Dagidrottsläger 
  

  9-13 aug       



Adress  
LSS Funktionsstöd- Fritid 

Har du frågor eller vill anmäla dig, 
ring, skriv eller maila till någon av oss. 

Fritidskonsulent 
Ingela Andersson     013-20 67 07             
inande@linkoping.se 
 
 
Fritidskonsulent   
Ulf Melin                   013-20 67 33           
ulfmel@linkoping.se 

 

Adress:                                        Besöksadress:  
Linköpings kommun                     Hertig Karlsgatan 5A                 
LSS Funktionsstöd/Fritid  
Hertig Karlsgatan 5A    
581 81 LINKÖPING 

 
 

Linköpings kommun 
Leanlink—LSS Funktionsstöd 
Hertig Karlsgatan 5A 
581 81 Linköping 
Telefon 013—20 60 00 (vx) 
Webbplats www.leanlink.se/lss 


