
 

Se Österlen 
               11 - 15 juli 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till Bollerupslägret 

11 juli-15 juli 
 

Bollerups Lantbruksinstitut arrangerar läger i samverkan med 

Grunden Sydöstra Skåne för personer med funktionsvariation 

från 24 år och uppåt. Lägret är en del av projekt MOA. 

Rekreation och avkoppling i vacker miljö. 

 

Lägret erbjuder ett varierat program med nya aktiviteter men 

även favoriter i repris.  

Olika skapande aktiviteter, musik, grillafton, utflykt m m. 

Vi har tillgång till sporthall. 

Det finns även tid till egna aktiviteter när Österlen är som 

allra bäst. 



Information 2022 
 

 

Datum  11 juli-15 juli 

 

Lägerplats  Bollerups Lantbruksinstitut 

                                               www.bollerup.se 

  

Målgrupp                        Från 24 år med olika funktionsvariation enligt LSS.  

 

Personal På lägret finns en lägerledare anställd av Bollerup som har planerat  

                                                boende, mat och aktiviteter 

 Alla deltagare skall tillhöra någon personal. Vanligast är att någon personal 

från gruppbostaden eller någon annan som deltagaren känner följer med. Om 

du endast behöver mindre stöd/hjälp så kan Bollerup hjälpa till med 

samordning av personal. Ta kontakt med din hemkommun för att få beviljat 

personalkostnaden minimum 4 timmar per dag om du inte redan har personal 

                                               Ta alltid kontakt med Bengt Nilsson mejl: bollerupslagret@hotmail.se 

                                               om du är osäker kring personalfrågan och om du är ungdom 24–28 år och bor i 

Ystad, Simrishamn, Skurup, Tomelilla och Simrishamns kommun 

 

Aktiviteter Det görs ett blandat program med olika aktiviteter. Vi tar hänsyn till 

lägerdeltagarnas önskemål när vi planerar aktiviteterna. Lite lugnare aktiviteter 

för de som önskar det och lite högre tempo för deltagare som känner för det.  

  

Samling På Bollerup måndag den 11 juli klockan 11.00. 

 

Avslutning På Bollerup fredag den 15 juli klockan 13.00. 

 

Packning Påslakan, örngott, lakan, handdukar, kläder, badkläder, festkläder, toalettsaker, 

mobil och mediciner om du har det 

 

Logi Sker i dubbelrum med dusch och toalett. 

 

Förtäring Alla måltider ingår. 

 

Sista anmälningsdag 2 maj och begränsat antal platser. 

 

Kostnad 3900 kronor för kost, logi och alla aktiviteter. 

 

Kostnad personal 3900 kronor för kost, logi och alla aktiviteter. 

 

Buss 600 kronor för kostnad för buss om ni inte har tillgång till eget fordon (ingår 

inte i kostnad 3900 kr). 

                                                I år kommer vi att komplettera våra minibussar med en inhyrd buss och 

chaufför.  

                                               Har ni förutsättningar för att åka inhyrd större buss med chaufför, 

prioritera gärna detta när ni fyller i rutorna på anmälningsblanketten. 

  

Enkelrum 500 kronor för kostnad för enkelrum (ingår inte i kostnad 3900 kr). 

                                                Det kan inte garanteras. 

 

Förfallodatum                         Bollerup skickar aktivitetsschema, packningslista och faktura. Fakturan ska 

vara betald senast den: 1 juli 2022. 

                                                 

 

Information                             Bengt Nilsson,  

                                                E-post:  bollerupslagret@hotmail.se                    073-3147942               

mailto:bollerupslagret@hotmail.se
mailto:bollerupslagret@hotmail.se


Anmälan till  Se Österlen 2022 Bollerupslägret 
                                              

                                  11 juli -15 juli 
                                              
Person nr……………........................................................................................................... 

 

Deltagarens namn…………………………………………………………………………. 

 

Adress…………………………………………………………………………………….. 

 

Postadress…………………………………………………………………………………. 

 

Telefon………………………………………………………………………………..………... 

 

E-post……………………………………………………..……………………………………. 

Faktura-adress om det inte är ovanstående 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Kontaktperson…………………………………………………tele……………………………. 

Faktura-adress för personal, ange antal, referens nr, ange vem ni ansvarar för, 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

…………………………………………………………………………………………..……… 

 

E post………………………………………………………………………………..................... 

 

Sätt kryss i lämplig ruta. 

Med Bollerups buss avses transport under lägervistelsen, inte transport till eller från 

Bollerup vid lägrets start eller avslut. Vid frågor om transport under lägervistelsen kontakta 

oss på Bollerupslagret@hotmail.se i god tid innan lägrets start. 

 

 Vill åka med av Bollerup inhyrd buss, extra kostnad 600 kr. Inte utrustad med lift. 

 Vill åka med Bollerups minibuss, extra kostnad 600 kronor. Inte utrustad med lift. 

 Har eget fordon 

 Vid speciella önskemål kan enkelrum ordnas mot en kostnad av 500 kronor. (Kan ej 

garanteras) 

 Önskar vegetarisk kost 

 Önskar annan special kost…………………………………………………………………... 

(Vet ni att medföljande personal önskar specialkost så meddela detta genom mail till 

Bollerupslagret@hotmail.se senast 13 juni) 

 
Anmälan skickas till: Bollerups Lantbruksinstitut 

         Kansliet, läger Bengt Nilsson 

         273 94 Tomelilla   


