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Välkommen till vårt sommarläger på Ekolnsnäs 2023 

Barn och ungdomar 

Lägret vänder sig till rörelsehindrade barn och ungdomar från 6 till 20 år samt till 
simkunniga syskon över 7 år. Vi kan ta emot ca 15 barn per vecka. Om ert barn har 
behov av personlig assistent räknar vi med att assistenten är med på lägret. 

Lägrets mål är att alla barn och ungdomar oavsett rörelsehinder ska få en rolig och 
spännande lägerupplevelse med aktiviteter som bad, fiske, djur, lek, spel och 
utflykter och att alla ska få träffa nya och gamla kompisar. HA KUL helt enkelt! 

Våra ledare 

I år har vi glädjen att kunna berätta att samtliga fyra lägerledare från 2022 kommer 
tillbaka! Vågar vi hoppas på att alla ni deltagare som kom förra året och gjorde 
lägret så minnesvärt också vill komma tillbaka? Och finns det kanske nya 
medlemmar eller kompisar som också vill testa hur härliga sommarveckorna på 
Ekolnsnäs kan vara? 

Tider och upplägg 

Lägret är ett dagläger och pågår mellan klockan 9.00 och 15.30 under vecka 25 
(mån 19/6 till tors 22/6) och vecka 26 (mån 26/6 till fre 30/6). Det går bra att 
anmäla sig till endast en vecka alternativt båda veckorna.  

Vi serverar frukost, fika och lunch till barn och assistenter. Lägeravgiften per barn 
är vecka 25: 500 kronor och vecka 26: 600 kronor. Assistenter betalar en kostnad 
om totalt 75 kr per dag för måltiderna.  
 
På avslutningsdagen den 30 juni bjuds alla deltagares familjer in till tårtkalas! 
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Transport 

Barn som bor inom Uppsala tätort hämtas och lämnas vid bostaden i våra inhyrda 
minibussar under förutsättning att du som förälder skriftligen godkänt detta och 
att barnet inte behöver sitta kvar i sin rullstol under färd. Detta gäller även om 
man har permobil. Vi räknar med att få plats med manuella rullstolar i 
minibussarnas bagageutrymme. Förälders underskrift som bekräftar att barnet kan 
åka i våra minibussar kommer begäras in vid första tillfället som lägerledarna 
hämtar upp ert/era barn. Barn utanför Uppsala tätortåker färdtjänst eller skjutsas 
till Ekolnsnäs. 

 

Covid-19 och våra anpassningar av verksamheten 

Sedan 9 februari 2022 finns inga särskilda råd eller rekommendationer för våra 
sammankomster. Fortsatt gäller dock att: 

- Ledarna ser till att alla deltagare tvättar händerna och/eller tar 
handdesinfektion i samband med aktiviteter och måltider. 

- Vi har stora ytor till vårt förfogande, både inomhus och utomhus, och alla 
aktiviteter kommer om vädret tillåter att genomföras utomhus. 

- Vid sjukdom, stanna hemma! Detta gäller samtliga – ledare, deltagare, föräldrar 
och assistenter 
 

Anmälan och faktura 

Anmälan görs elektroniskt via Google forms på följande länk: 
https://forms.gle/hi7hzNEWQhvA8Wtb9 
 
Anmälningslänken finns även på www.uppsala.rbu.se 

 
Anmälan är bindande och behöver vara oss tillhanda senast den 15 maj. 
Deltagande i lägret förutsätter betald medlemsavgift i RBU Uppsala län för år 
2023. Faktura med lägeravgift samt eventuella kostnader för assistenters mat 
skickas ut direkt efter avslutat läger. 
 
För frågor hör av er till oss på Uppsala@rbu.se 

Hoppas vi ses i sommar! Hälsar RBU Uppsala län genom  

 

Elin Blideskog & Maria Malmberg 


