
Här kommer sommarkatalogen med aktiviteter för 2022
för dig som är över 15 år och har funktionsnedsättning

När du anmäler dig ska du också fylla i lappen "Personlig information" som
du får med detta utskick. Vi tar inte emot anmälningar via telefon.

Sista anmälan är onsdag 25 maj.

Du kommer att få besked första veckan i juni, om du kommer med på den
aktivitet som du valt.

Ledarna kommer från studieförbund, assistansbolag, kommuner och
föreningslivet.

Kontakta arrangören om du har behov av att dela upp avgiften.

Om du har behov av ledsagare/assistent kontakta din LSS-handläggare i
god tid.

Har du funderingar kring kostnaderna för lägret, kontakta din kurator på
Habiliteringen där du kan få tips på fonder.

Har du frågor kontakta arrangören eller Habiliteringens konsulent.

Konsulent Metha Wahlström-Halse
Telefon 023-49 05 85
metha.wahlstrom-halse@regiondalarna.se

Med reservation för ev ändringar.

Gränges hyrkart



Gokartdagar på Gränges Hyrkart

Onsdagen 1 juni klockan 10.00 till 13.00

Vi avslutar dagen med hamburgerlunch och dricka.
Kostnad kronor/person. 250 kronor
Lunchen ingår.

Anmälan:
Anmälan senast måndagen den vecka du vill åka
till Metha eller Kerstin
Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85
Kerstin Larsson, Gränges Hyrkart, 070-344 82 25

Onsdagen 8 juni klockan 10.00 till 13.00

Onsdagen 15 juni klockan 10.00 till 13.00

Måndagen 25 juli klockan 10.00 till 13.00

Tisdagen 9 augusti klockan 10.00 till 13.00

Onsdagen 17 augusti klockan 10.00 till 13.00

Möjlighet
att fiska
efter
gokarten



Dagläger för ryttare med
funktionsnedsättning

Måndagen 20 juni till onsdagen 22 juni 2022

Måndag 12.00-15.30 Samling med lunch
Tisdag 09.30-15.30
Onsdag 09.30-12.00 Avslutar med lunch
Om du behöver hjälp med att leda hästen, meddela oss så
kanske vi kan hjälpa till mot en kostnad av 100
kronor/ridpass.

Det kostar 1850 kronor.
Inklusive lunch och mellanmål.
För medhjälpare kostar det 400 kronor för lunch och
mellanmål.

Anmälan:
Hedemorabygdens Ridklubb
0225-146 50

Information: Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85

Betalas via bankgiro 5173-4616 senast 13 juni. Om du behöver
faktura, skicka mejl till hbrk@telia.com



Naturvecka på Liljans Herrgård

Måndagen 18 juli till fredagen 22 juli 2022

Den här veckan lär du dig nya saker om naturen.
Många av aktiviteterna kommer att vara utomhus.
Vi kommer att ha olika teman varje dag och vi får också
besök av olika föreningar.

Naturligtvis finns möjlighet till tipspromenad, bad och fiske
som vanligt.

Du har egen matsäck och reser dit och hem själv.
Det kostar 1000 kronor.
För assistent kostar det 500 kronor.

Anmälan:
Studiefrämjandet Dalarna
Marianne Sellner, 076-778 60 70

Information: Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85



Skapandevecka på Liljans Herrgård

Måndagen 25 juli till fredagen 29 juli 2022

Den här veckan provar vi på olika sätt att skapa, bl a med ull,
betong, papper, målning m m. Vi kommer också hämta
mycket material från naturen.
Vi kommer att genomföra många av aktiviteterna utomhus.
Naturligtvis finns det möjlighet till tipspromenad, bad och
fiske som vanligt.

Du har egen matsäck och reser dit och hem själv.
Det kostar 1000 kronor.
För assistenten kostar det 500 kronor.

Anmälan:
Studiefrämjandet Dalarna
Marianne Sellner, 076-778 60 70

Information: Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85



Vandring i Falun

Fredagen 3 juni klockan 10.00 till 14.00

I sommar kommer du åter att få möjlighet att vandra på fina
och intressanta vandringsleder runt Falun.
Vandringen görs tillsammans med Funktionsrätt i Dalarna
och Studiefrämjandet.
Vi träffas på olika platser som du får besked om innan.
Fika tar du med dig, men lunchen lagar vi tillsammans ute
alla dagarna.
Vandringslederna är anpassade för rullstolar.

Det kostar 400 kronor.
För assistenten kostar det 200 kronor.

Anmälan:
Studiefrämjandet Dalarna
Marianne Sellner, 076-778 60 70

Information: Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85

Fredagen 10 juni klockan 10.00 till 14.00

Fredagen 17 juni klockan 10.00 till 14.00



Vandring i Mora

Torsdagen 11 augusti klockan 10.00 till 14.00

I sommar kommer du att få möjlighet att vandra på fina och
intressanta vandringsleder runt Mora.
Vi träffas på olika platser som du får besked om innan.
Fika tar du med dig, men lunchen lagar vi tillsammans ute
båda dagarna.
Vandringslederna är anpassade för rullstolar.

Det kostar 300 kronor.
För assistenten kostar det 150 kronor.

Anmälan:
Studiefrämjandet Dalarna
Marianne Sellner, 076-778 60 70

Information: Konsulent Metha Wahlström-Halse, 023-49 05 85

Torsdagen 18 augusti klockan 10.00 till 14.00
















