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Fritidsverksamheten  
i Helsingborg
Vad är Fritidsverksamheten?
Verksamheten riktar sig till dig som är 18 år och uppåt och som tillhör  
personkrets 1, 2 och 3 enligt LSS, och som är bosatt i Helsingborgs stad  
eller Bjuvs kommun. Målet är att du ska få en aktiv fritid. 

Behöver jag ha personal med mig?
Personalen inom fritidsverksamheten är till för hela gruppen när vi har  
aktiviteter. Det innebär att de inte har tid att hjälpa en enskild deltagare.  
Den som behöver mer omfattande hjälp med personlig omvårdnad/hygien, 
hjälp med att äta eller annat omfattande stödbehov ska ha boendepersonal,  
ledsagare eller personlig assistent med sig.

Är det något du saknar i fritidskatalogen? 
Har du någon idé som du vill göra? Skulle du vilja hålla i en kurs eller följa  
med på en aktivitet? Eller jobba lite extra med fritid och kultur LSS? Hör av  
dig med dina idéer och förslag till lars.palmgren@helsingborg.se, telefon  
0723-83 45 04. 

Vill du ha snabb information om  
aktiviteterna vi har så kan du gå in på  
www.facebook.se/FritidOchKulturLss
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Nästa fritidsprogram kommer ut augusti 2019

Vad behöver jag veta?
Anmälan
Du kan anmäla dig till aktiviteter via e-post till  
lars.palmgren@helsingborg.se. Kom ihåg att meddela om du har rullstol  
och eventuella allergier. Din anmälan bekräftas inte vid anmälningstillfället.  
Du får ett meddelande bara om något är oklart. I anmälan anger du ditt  
fullständiga namn, personnummer, fakturaadress och telefonnummer där  
jag kan få tag på dig.

Avbokning
Det är viktigt att du meddelar om du inte kan  
följa med på aktiviteten. Ring Lars Palmgren  
på 0723-83 45 04 (telefonsvarare finns).  
Deltagare som inte kommer och inte har  
avbokat sin plats får betala ändå. Om du  
avbokar dig efter sista anmälningsdag får  
du också betala. 

Inställda aktiviteter
Aktiviteter kan ställas in på grund av sådant som vi inte kan styra över eller  
för få anmälda deltagare. Om det blir så, får alla anmälda besked per telefon. 

Begränsat antal platser och rullstolar
En del aktiviteter har ett begränsat antal platser. När anmälningstiden har  
gått ut får du besked om du kommit med på dessa aktiviteter eller inte.  
Beskedet skickas hem med brev, e-post eller via telefon. Aktiviteter där  
det inte står begränsat antal platser kommer alla med på. Detta gäller om  
du anmält dig i tid. Fritidsverksamheten kan inte transportera elrullstol.

Taxitider
OBS! Beställ taxi till sluttiden som står för varje aktivitet. Om du inte  
får taxi till den tiden ska du meddela fritidsverksamheten.

Kostnader
Priserna på aktiviteter utanför Helsingborg är inklusive resa. Åker du på egen 
hand till aktiviteten blir priset ett annat. Deltagare som inte dyker upp och 
som inte har avbokat sig får betala ändå. Avbokar du efter sista  
anmälningsdag får du betala ändå. 

Kontakt
Lars Palmgren,  
kultur- och fritidsledare  
E-post:  
lars.palmgren@helsingborg.se 
Telefon: 0723-83 45 04
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Helsingborgs kamratkort
Med kamratkortet kan du ta med dig en kamrat till olika  
aktiviteter som sport, bio och museum utan extra kostnad. 
Det kan vara ett bra och roligt sätt att prova nya aktiviteter när ni är två som 
delar på upplevelsen! Kortet gäller i de verksamheter som har anslutit sig och 
ibland kan särskilda regler eller tider gälla för aktiviteterna. 

Du betalar för aktiviteten eller medlemskapet i föreningen som vanligt  
och din kamrat följer med som stöd utan extra kostnad.  

Kamratkortet är till för dig med LSS-beslut och boende i Helsingborgs eller 
Bjuvs kommun.  

Kamratkortet är ett samarbete med Fritid Helsingborg som också står  
för utbudet för verksamheterna knutna till kortet.

Själva kortet är gratis och du beställer det genom att fylla i uppgifterna  
på hemsidan eller höra av dig till Lars Palmgren:  
lars.palmgren@helsingborg.se eller på telefon 042-10 79 22.

Läs mer om kortet och vilka verksamheter som är anslutna  
på helsingborg.se/kamratkortet

Helsingborgs
kamratkort

Namn: 
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Kvällsträffen
Kom till fritid och kulturs kvällsträffar på Omtumlaren och  
var med på våra aktiviter eller kom bara dit för att umgås 
med dina kompisar. Det finns ett café där du kan handla  
fika till självkostnadspris.

När: Vi startar vårens kvällsträffar vecka 4. Ingen föranmälan krävs, det är 
bara att dyka upp på Omtumlaren. Onsdagar klockan 18:00-20:00.

Pris: Se vid varje vecka om aktiviteten kostar något extra. Om inget  
är utskrivet så är det enbart fika till självkostnadspris.

Var: Omtumlaren, Malmögatan 25 C.

Ledare: Gisela Tullgren och Sandra Sandberg från Fritid Helsingborg.
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Kvällsträffen kalender
Onsdagar klockan 18:00-20:00
23 januari ...........Bingo

30 januari ...........Allsång (Lotta på Liseberg)

6 februari ...........Filmkväll! Vi bjuder på saft och popcorn

13 februari.........Alla hjärtans dag-pyssel, medtag 20 kronor

20 februari.........Spa-kväll

27 februari.........Musikquiz

6 mars ..................Dekorera din egen tårtbit, medtag 20 kronor

13 mars ...............Karaoke

20 mars ...............Bingo

27 mars ...............Vi målar tillsammans, medtag 20 kronor

3 april ...................Allsång (på skansen)

10 april ................Musikquiz

17 april ................Påskpyssel, medtag 20 kronor

24 april ................Filmkväll! Vi bjuder på saft och popcorn

1 maj .....................Stängt! Ingen kvällsträff

8 maj .....................Vi gör armband, medtag 20 kronor

15 maj ..................Karaoke

22 maj ..................Bingo

29 maj ..................Våravslutning med grillning och spel ute i trädgården
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Ishockey
Vi åker till Ängelholm och tittar på Skånes stolthet Rögle  
mot Örebro. Vi försöker heja fram Rögle till en vinst och  
tre poäng.
När: Tisdagen 12 februari

Pris: Cirka 250 kronor för en sittplatsbiljett

Samling: Meddelas efter att anmälningstiden har gått ut

Anmälan senast den 6 februari. Obs! Begränsat med platser. För anmälan  
se sidan 4 i detta häfte.

Under aktiviteten når du oss på telefonnummer 0723 - 83 45 04

By Egon Eagle (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons
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Gympa med musik
Träningspasset där alla kan vara med! Utöver klassisk gympa 
får vi också prova på annan typ av träning så som dans, box, 
styrketräning och yoga. Häng med på en rolig kurs under 12 
veckor. 

När: Tisdagar 15:30-16:15 
 
Var: Filborna Arena, Filbornavägen 105
 
Start: 12 februari  
 
Slut: 30 april 
 
Kursledare: Karin Lindgren
 
Pris: 450 kronor för hela terminen. Kostnaden faktureras. Obs, begränsat med 
platser. Anmälan senast den 8 februari. Se sidan 4 i detta häfte för att läsa 
om hur du anmäler dig.
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Bakningskurs
Häng med på en trevlig och avslappnad samt en lärorik  
kurs om bakning. Vid fyra torsdagar under vårterminen så  
kommer Mia och Carina hålla i en kurs för dig som är  
intresserad av bakning. 
Vi kommer att få lära oss att baka olika sorters bakverk där Mia och Carina 
kommer att lägga fokus på recept som är sockerfria. 
När: Torsdagen 28 februari, klockan 17:00-19:00
 Torsdagen 21 mars, klockan 17:00-19:00
  Torsdagen 11 april, klockan 17:00-19:00
  Torsdagen 23 maj, klockan 17:00-19:00

Var:  Aktivitetshuset på Bollbrogatan 10, cafélokalen

Pris:  125 kronor. Kostnaden faktureras.

Ledare:  Mia Norrhede och Carina Svensson

Anmälan senast den 21 februari. För anmälan se sidan 4 i detta program.  
Obs, begränsat med platser!
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Alla kan 
dansa!
Gillar du musik, gemen-
skap och rörelse? Då borde 
du anmäla dig till kursen 
”Alla kan dansa”!

Vi kommer fokusera på bland  
annat rums- och kropps- 
uppfattning, grundläggande  
dansteknik, muskelstyrka, takt, 
motorik, balans och koordination. 

Street, commercial, lyrisk, jazz 
samt balett är dansstilar vi  
kommer beröra under kursens 
gång, alla olika vid varje danstillfälle.

Tillsammans kommer vi utforska dans på ett lekfullt  
och kreativt sätt utifrån dansarnas behov och egna förmåga. 

Varmt välkomna önskar vi på dansfabriken!

När:  Start vecka 12. Måndagar, 6 tillfällen.  
 (Uppehåll vecka 17 på grund av Annandag påsk)

Tid:  16:00-17:00

Var: Jutan, Västra Sandgatan 15, Helsingborg

Pris:  395 kronor för hela kursen

Medföljare: Får gärna följa med och träna kostnadsfritt!

Ledare: lärare från dansfabriken i Ängelholm.

Anmälan till lars.palmgren@helsingborg.se. Obs! Begränsat med platser.
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Prova på  
rolig teknik!
Vill du veta mer om hur din  
mobiltelefon eller surfplatta  
fungerar? Vill du prova på rolig 
teknik med robotar, Green 
Screen och intressanta  
datorprogram? 
Under våren så fortsätter samarbetet med Helsingborgs bibliotek och  
Fritid och kultur LSS. Vi kommer både ha Digitalcafé på Bollbrogatan samt  
tekniklördagar på stadsbiblioteket! Ta med din egen smartphone eller  
surfplatta och lär dig något nytt.

Var: Aktivitetshuset på Bollbrogatan 10 samt på stadsbiblioteket.

Torsdagar 16:30-18:00, Bollbrogatan 10

28 februari: Roliga tips om kameran och fotografering med  
din smartphone eller surfplatta

7 mars: Hur vi skriver på Facebook och sociala medier

14 mars: Är du försiktig när du är på internet?

Lördagar 9:30-11:00, Stadsbiblioteket

2 mars: Prova på teknik på biblioteket

9 mars: Prova på teknik på biblioteket 

Pris: Gratis

Anmälan senast den 19 februari. Du anmäler dig till alla tillfällena,  
se sidan 4 i detta program hur du anmäler dig. Obs! Begränsat med platser!
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Moomsteatern
Vi åker ner till Malmö och går på Moomsteatern. Under  
våren så sätter Moomsteatern upp pjäsen ”Den enfaldige 
mördaren”. 
Pjäsen handlar om ett samhälle som mobbar, fryser ut och straffar  
den som är annorlunda. Pjäsen handlar även om kärlek som uppstår  
mellan två människor som är annorlunda.

När: Onsdag 27 mars 

Tid: 19:00

Samling: Meddelas senare.

Pris: 150 kronor. Kostnaden faktureras. 

Anmälan senast den 18 mars. Obs! Begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta program.
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Allsång på Jutan!
Eva och Bernhard kommer till Jutan och spelar och sjunger 
för oss. Vi bjuds på skön musik och gamla klassiker som vi 
får sjunga med i. 
Anmäl dig till två härliga eftermiddagar med skön allsång och glädje!

Var: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15

När: Lördagen 30 mars och lördagen 27 april.

Tid: 14:00-15:30

Pris: 50 kronor (ingår kaffe och kaka) Betalas på plats.  

Anmälan senast den 27 mars till det första tillfället och  
den 24 april till det andra tillfället. För anmälan se sidan 4  
i detta program. Obs! Begränsat med platser.
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För femte året i rad kommer Springtime innehålla ett ”Alla 
Kan Springa” lopp - ett lopp för dig med rörelsehinder  
och/eller funktionsvariation.

Tävlingsdag: Lördagen den 11 maj 2019
Deltagare: För dig, i alla åldrar, med rörelsehinder  
och/eller funktionsvariation
Loppets längd: 1609 m - spring, rulla eller gå - Alla Kan!
Samling: 14:45 i korsningen Södra Storgatan/Karlsgatan
Uppvärmning: Gemensamt vid start cirka 15:00
Start: 15:10 vid Biografen ”Röda Kvarn” på Karlsgatan
Startavgift: 125 kronor inklusive tröja, nummerlapp samt medalj.  
Beloppet faktureras.
Anmäl dig senast 23 april till Jessica Green, jessica.green@frosunda.se,  
telefon 010 - 130 57 30, Lars Palmgren, lars.palmgren@helsingborg.se,  
telefon 042 - 10 79 22. Anmälan ska inkludera deltagarens namn, person- 
nummer, adress, telefon, e-post samt eventuell kontaktperson. För fakturering 
av startavgiften behöver vi även namn,adress samt personnummer för den 
person fakturan ska skickas till (denna person måste vara över 18 år).  
Avanmälan efter den 23 april debiteras om inte läkarintyg kan uppvisas.

Ditt startkuvert med nummerlapp och information skickas hem till dig från 
och med den 23:e april 2019. Hämtning av t-shirt sker på Dunkers Kulturhus
fredagen 10:e maj klockan 15:00-18:00 samt lördagen 11:e maj klockan
10:00-14:00. Tröjan lämnas ut mot uppvisande av nummerlapp.

Springtime – ”Alla kan springa”
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Naturslinga i  
Jordbodalen
Häng med på vårens naturslinga med Fritid och kultur i  
Jordbodalen. Under fyra måndagar i maj så gör vi  
utomhusaktiviteter i natursköna Jordbodalen. 
Vi upptäcker vad naturen har att erbjuda. Varje gång så avslutar vi med  
grillning där Fritid och kultur står för grillkol och ni tar med vad ni vill grilla.

När: Nedanstående datum, klockan 17:00-19:00

Tisdagen 14 maj…………”Fånga naturen” och tipsrunda 
Tisdagen 21 maj…………Vi använder våra sinnen i naturen
Tisdagen 28 maj…………Vi plockar ramslök och gör en god soppa

Samling: Jordbodalens utegym

Medtag: kläder efter väder samt vad du vill grilla

Pris: Gratis. Ledare är Elke Björnberg. Under aktiviteterna når du oss  
på telefonnummer 0723 - 83 45 04. Anmälan senast den 2 maj till  
lars.palmgren@helsingborg.se. 

Foto: Beatrice Stjernstedt
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Sommarfest på Jutan!
Kom till aktivitetshuset Jutan för att fira in sommaren! Vi 
kommer att ha livemusik och disco så det är bara att dansa 
loss. Det kommer att finnas försäljning av korv och fika.  
Missa inte en härlig sommarfest på Jutan med sång och 
dans!
 
Var: Jutans aktivitetshus, Västra Sandgatan 15

När: Fredagen 24 maj

Tid: 18:30-21:00

Pris: 50 kronor inträde (betalas på plats). Ledsagare/personal går in gratis.

Anmälan senast den 17 maj. Obs, begränsat med platser! 
För anmälan se sidan 4 i detta program.
Arr: LSS Fritid och kultur i samarbete med Fritid Helsingborg
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Utflykt till Ven
Häng med på en dagsutflykt till underbara ön Ven. Vi går en 
runda på ön och ser vad den har att erbjuda. Vi upptäcker 
djurliv och växtlighet. Vi tar med oss egen matsäck som  
vi äter. Vi avslutar med en fika på ön.

När: Söndagen den 16 juni

Tid och samling: Ej klart vid katalogens tryck
 
Hemkomst: cirka 16:00
 
Pris: 175 kronor (tur och retur)
 
Anmälan senast den 30 maj. För anmälan se sidan 4 i detta program.  
Obs! Begränsat med antal platser. Under aktiviteten når du oss på  
telefonnummer 0723 - 83 45 04.
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Foto: LisebergLiseberg
Vi åker med stor buss upp 
till Göteborg och går på 
Liseberg. Vi har en trevlig 
dag på Liseberg där vi 
åker karuseller och äter 
glass och har det  
mysigt.

Fredriksdal Friluftsteater
Vi går på Fredriksdal friluftsteater  
och tittar på Eva Rydbergs  
sommarföreställning. 
Sommaren 2019 så bjuder Eva Rydberg på en  
rolig komedi. Det blir mycket hålligång och många 
överraskningar. Vi hoppas på bra väder och många 
skratt. 

När: Torsdag 4 juli, klockan 19:00
Pris: 470 kronor för sittplats. Kostnaden faktureras.
Anmälan senast den 14 juni. Obs! begränsat med platser.  
För anmälan se sidan 4 i detta program.

När: Torsdagen den 27 juni.

Tid: Klockan 9:30 - cirka 22:30, Idrottens hus, Mellersta Stenbocksgatan 10.

Pris: 225 kronor per person för bussresan (kostnad för åkpass och inträde  
tillkommer) kostnaden för bussresan faktureras.

Anmälan senast den 4 maj. Observera! Begränsat med platser.
För anmälan se sidan 4 i detta program. Under aktiviteten når  
du oss på telefonnummer 0723 - 83 45 04.

Fo
to

: M
ik

ae
l L

in
de

ll 
Bo

hl
in



20

Grillkvällar på  
Vikingstrand
Vi tillbringar förhoppningsvis några fina kvällar på  
Vikingstrand där vi kan njuta av kvällsbad, utespel,  
träffa vänner och få lite kvällssol.

När: Onsdagar 18:00-20:00. Vi startar den 13 juni och slutar den 4 juli.

Var: Vikingstrand, Handikappbadet, Drottninggatan 256.

Fritid och kultur står till förfogande med grillkol och tändvätska.  
Ni tar med mat om ni vill grilla något.

Ingen föranmälan krävs. Hjärtligt välkomna!
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Kompisgänget
”Kompisgänget” i Helsingborg anordnas av Frösunda Omsorg  
och är en aktivitetsgrupp för ungdomar (cirka 10-25 år) med 
funktionsvariationer.
Vi träffas cirka 1 gång i månaden och spelar bowling, går på konserter, testar 
på trav eller annat skoj.

Aktiviteterna sker till självkostnadspris. Assistent, ledsagare eller förälder ska 
närvara eller finnas till hands på träffarna.

För mer information kontakta Jessica Green på telefon 010-130 57 30  
eller via e-post: jessica.green@frosunda.se
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Alla Kan Gympa
Alla kan gympa är en verksamhet för personer med  
funktionsnedsättningar, till exempel rörelsenedsättning,  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och personer  
med utvecklingsstörning. Vi utgår från rörelseglädje och  
ser möjligheter istället för begränsningar i vår verksamhet.
Du får bland annat träna grundmotorik, koordination, styrka och  
uthållighet och röra dig till musik.

Vi strävar också efter att erbjuda verksamhet som är anpassad efter  
målgruppen och ledarna har erfarenhet av personer med olika  
funktionsnedsättningar. Vi anpassar verksamheten efter den  
enskilde deltagaren och dess förutsättningar.

Alla kan gympa har något spännande, roligt och engagerande  
för alla – så välkommen att prova på.
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Alla Kan Gympa i Helsingborg  
Gymnastikföreningen LING

Torsdagar: Allerums Sporthall, Jonstorpsvägen 224

16:00-17:00 
Gympa utan musik, ålder cirka 4-10 år samt Alla Kan Gympa  
Parkour 7-12 år

17:00-18:00
Barngruppen, ålder cirka 2-10 år

18:10-19:10
Ungdomsgruppen, ålder cirka 9-15 år

19:15-20:15
Tonårs-/vuxengruppen, ålder från cirka 15 år och uppåt
 

Tisdagar: Gymnastikens Hus, Torbornavägen 4

18.30-19.30
Alla Kan Gympa Parkour cirka 12 år och uppåt

För mer information samt anmälan
Kontakta Birgitta Green, telefon 0736-20 36 17,  
e-post: allakangympa@gmail.com
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Idrott För Alla
Idrott för Alla är Ramlösa Södra IF:s 
sektion för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. Här finns  
inga prestationskrav som ställer  
någon utanför och vår filosofi är  
att utgå från individens  
förutsättningar och förmåga.  
Det mesta byggs på lek och  
att ha roligt tillsammans.

Idrott För Alla ligger inte under kommunens LSS-verksamhet utan  
bedrivs som en självständig sektion och tillhör fotbollsföreningen  
Ramlösa Södra IF.
 
Idrott För Alla ansvarar för att fotboll och bowling bedrivs på bästa sätt. 
Ledarna ansvarar för att träning/aktivitet genomförs och att material  
finns tillhanda.

Ledarna i Idrott För Alla är inte ledsagare/assistent till någon medlem före, 
under eller efter träningstillfälle/aktivitet. Ledarna har ingen befogenhet att 
ge medicin/vård till någon deltagare. Som medlem och deltagare är du själv 
ansvarig för att klara av en träning/match/aktivitet, även din färdtjänst. 

Fotboll: 
Tisdagar och torsdagar på Hedens IP, alltid utomhus, klockan 16:00-17:00
 
Kontaktperson fotboll: Stefan Carlsson,  
e-post: stefan.carlsson@ramlosasodra.se

Bowling: 
Måndagar och torsdagar på Olympia Bowlinghall, klockan 16:30-17:30 

Kontaktperson bowling: Mia Pihl, e-post: mia.pihl@ramlosasodra.se
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Handikappidrotts- 
föreningen Glimten 
Föreningen har bocciaträning enligt nedan: 
 
Tid: Torsdagar 16:00-17:30. Uppehåll 1 december 2019 - 4 januari 2020.

Plats: Jutan

Kontaktperson/Sektionsledare: Henrik Andersson, telefon 0769 - 48 41 21, 
e-post: hif.glimten@tele2.se
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FUB inbjuder till  
Sportlovsläger 2019  
Ålder: 10-30 (cirka) år 
 
Lägret börjar lördagen den 16 februari klockan 14:00 och 
slutar lördagen den 23 februari klockan 11:00.
På detta läger har vi mycket aktiviteter som vi bestämmer ihop. Vi är mycket 
ute i naturen åker pulka och skidor om vädret tillåter, grillar korv med mera.  
Vi besöker ett äventyrsbad. På kvällarna har vi disco, filmkväll, Sikta mot  
stjärnorna. Egenavgift 1 600 kronor, vilket inkluderar mat och inträden.

Fakta om ansökan till läger 
FUB:s lägergård ligger på idylliska Söderåsen i utkanten av Stenestad by.
På FUB:s läger vill vi ge deltagarna möjlighet att prova olika gemensamma  
aktiviteter och att tillsammans få minnesvärda upplevelser och erfarenheter.

FUB har personal som ansvarar för deltagarnas omvårdnad och övriga behov. 
All mat lagas på plats av ansvarig kock. På lägret finns ansvarig lägerchef.

Lägerdeltagarna bor i någon av de tre stugorna som finns på tomten.  
Rummen är flerbäddsrum dock finns möjlighet för eget rum om  
funktionsnedsättningen kräver det.

FUB har personal som ansvarar för deltagarnas omvårdnad och övriga behov.

Om du bor i Helsingborgs kommun behöver du inte söka LSS-insatser för att 
delta i detta läger! Bor du i annan kommun måste du söka LSS-insats hos din 
LSS-handläggare.

För mer information eller anmälan kontakta kansliet. 

E-post till FUB är kansli@fubhbg.se, telefon 042-21 02 61.
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Namn:……………………………………………………………….………………………………...........
Adress:………………………………………………………………………………………………..........
Ålder:…………………………………………………………………………………………………..........
Personnummer:…………………………. 
Telefon (dagtid):………………………… 
E-post:……………………....………………………………………………………………………………
Kontaktperson……………....…………………………………………………………………………

Jag behöver hjälp med : …………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………................................

Eventuella allergier/övriga upplysningar: ……………………………………………………
…………...………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 

Skickas till FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg  
eller med e-post till kansli@fubhbg.se 

Sista dag för anmälan: 21 januari 2019

Anmälningstalong Sportlovsläger 2019
Skriv av om du inte vill klippa i programmet! 
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Inbjudan till seniorläger  
i Stenestad 
Ålder: Över 35 år
 
Lägret börjar måndagen den 8 juli klockan 14:00 och slutar 
onsdagen den 14 juli klockan 14:00.
Tillsammans njuter vi av naturen i och runt Stenestad. Vi promenerar i  
närområdet och fikar. Ibland tar vi picknickkorgen med oss ut i naturen. Vi  
besöker någon marknad och spelar minigolf på någon trevlig bana. För de som 
vill finns vår pool att simma i. Vi grillar runt lägerelden och berättar historier 
för varandra medan elden falnar. Vi har filmkvällar och allsångskväll. Detta är  
lägret för dig som vill ha miljöombyte och en chans att ha semester från  
vardagens rutiner.

På lägret kommer det att finnas gott om ledare som kan ge omvårdnad och 
hjälpa dig utifrån dina önskemål och förutsättningar med sådant du inte kan 
själv. Egenavgiften till seniorlägret är 2 300 kronor vilket även inkluderar  
eventuella inträden.

Fakta om ansökan till läger
FUB:s lägergård ligger på idylliska Söderåsen i utkanten av Stenestad by.
Lägerdeltagarna bor i någon av de tre stugorna som finns på tomten.  
Rummen är flerbäddsrum dock finns möjlighet för eget rum om  
funktionsnedsättningen kräver det. FUB har personal som ansvarar  
för deltagarnas omvårdnad och övriga behov.

På FUB:s läger vill vi ge deltagarna möjlighet att prova olika gemensamma  
aktiviteter och att tillsammans få minnesvärda upplevelser och erfarenheter.
FUB har personal som ansvarar för deltagarnas omvårdnad och övriga behov. 
All mat lagas på plats av ansvarig kock. På lägret finns ansvarig lägerchef.

FUB presenterar 2019 års sommarläger
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Inbjudan till Junior/ung 
vuxenläger i Stenestad
Ålder: 15 - cirka 35 år

Lägret börjar söndagen den 23 juni klockan 14:00 och slutar 
lördagen den 6 juli klockan 14:00.
Tillsammans provar vi på olika sporter, anordnar turneringar och tävlingar, 
vi åker på utflykter, badar i poolen, grillar korv kring lägerelden, har filmkväll 
och lägerdisco. En del överraskningar står på schemat. Vi trycker lägertröjor 
att ha med oss hem.

På lägret kommer det att finnas gott om ledare som har massor av roliga idéer.

Ledarna brinner för att göra lägret till en fantastisk upplevelse och  
tillsammans formar du och ledarna ett så bra läger som möjligt, utifrån  
dina önskemål och förutsättningar.

Egenavgiften till junior/ung vuxenläger är 2 700 kronor vilket även  
inkluderar eventuella inträden.

Alla deltagarna är försäkrade under lägervistelsen! Anmälan är bindande!
För mer information eller anmälan kontakta kansliet telefon 042-21 02 61.

Deltagare bosatta i Helsingborgs kommun behöver inte göra någon ansökan 
till sin LSS-handläggare.

För deltagare från övriga kommuner gäller att bi söker korttidsvistelse hos din 
LSS-handläggare i din kommun. För att få komma på lägret måste din korttids-
vistelse vara beviljad. Gör en skriftlig ansökan redan nu.

Anmälningstalongen hittar du på nästa sida!
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  Junior/unga    Vuxna Senior

Namn:……………………………………………………………….………………………………………....
Adress:………………………………………………………………………………………………………...
Personnummer:……………………………Telefon (dagtid):…………………………………..…
E-post:……………………....…………………………………………………………………………………
Närmast anhörig/målsman:…………………………………………………………………….…… 

Jag gillar/gillar inte: ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Funktionsnedsättning kort beskrivning: …………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………

Eventuella allergier/övriga upplysningar: ……………………………………………………..
…………...……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

 
Skickas till FUB, Kurirgatan 1, 254 53 Helsingborg  

eller med e-post till kansli@fubhbg.se

Sista dag för anmälan: 10 maj 2019

Anmälningstalong sommarläger 2019
Skriv av om du inte vill klippa i programmet!
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Disco!
Vårens datum:

12 april 
Påskdisco med
DJ Cutman 

 
17 maj
Eurovision disco 
med DJ Cutman

Bra att veta:  

• Discot är klockan 19:00-22:00
• Inträde 50 kronor
• Dricka, korv och snacks ingår
• Ingen föranmälan eller  

medlemskap krävs!
• Discot är på Ringstorpsgården,  

Kurirgatan 1
• Kontakt FUB, telefon 042-21 02 61, 

e-post: kansli@fubhbg.se
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Lars Palmgren, kultur- och fritidsledare  

E-post: lars.palmgren@helsingborg.se 

Telefon: 0723-83 45 04


