
till rekreations- och föreläsningsvecka
på TanumStrand, Bohuslän
måndag-lördag 1-6 juli 2019

Barn- och föräldragruppen inom Njurförbundet, arrangerar 
en familjevecka på Tanum Strand för familjer med njursjuka 
barn, som under 2019 fyller högst 18 år.

Syftet med familjeveckan är att ge tillfälle till information 
och erfarenhetsutbyte, men också till rekreation och 
umgänge under trevliga former. Vi hälsar er välkomna till 
en lärorik och aktiv sommarvecka.

För att delta i Njurförbundets arrangemang behöver 
alla i familjen vara medlemmar i Njurförbundet. Om ni 
inte redan är det – anmäl er enkelt via vår hemsida.

På TanumStrand bor vi i  friliggande stugor på bekvämt 
gångavstånd till restaurang och badanläggning. Alla med 
egen uteplats och fullt utrustade kök för självhushåll samt 
dusch, WC och TV. Sänglinne, handukar och slutstädning 
ingår. 

Deltagaravgiften för veckan är 1 000 kronor per person.
Avgiften inkluderar logi, måltider och resekostnader med 
billigaste färdsätt, 2:a klass tåg eller bilersättning f.n. 18,50 
kronor per mil. (Annat färdsätt t.ex. flyg kan ersättas efter 
särskild överenskommelse). 

Familjeveckan finansieras i huvudsak av landstingsbidrag. 
För att en familj skall kunna delta krävs att landstinget 
beviljar bidraget. 

Anmälan till familjeveckan sker via bifogad 
anmälningsblankett och postas eller mejlas till 
Njurförbundets kansli och ska vara kansliet tillhanda senast   
3 maj 2019. 

Om ni inte mottagit en bekräftelse på ert deltagande 
senast den 17 maj, kontakta kansliet.

Om någon vill söka fonder att bidra med så är 
vi tacksamma för det. Bankgirot till Barn- och 
Föräldragruppen är 221-1001. Skriv i meddelandet att 
pengarna ska till Barn- och Föräldragruppen.

Box 650
 101 32 STOCKHOLM

08-546 405 00
info@njurforbundet.se
www.njurforbundet.se

INBJUDAN

Barn- och föräldragruppens riktlinjer avseende sommar-
veckan och allmänna regler för arrangemang är följande:

”Sommarveckor vänder sig uteslutande till föräldrar och
njursjuka barn samt deras syskon. Barn och syskon t.o.m. 
det år man fyller 18. Annan närstående vuxen kan vid
behov ersätta förälder.”

”Arrangemangen avser inga andra personer, ej heller
husdjur”

Detta är endast ett utdrag ur Barn- och föräldragruppens
riktlinjer. 



Barnets namn:  _______________________________________________________  Personnr:  _________________________

Adress:  ______________________________________________________________  Telefon:  ___________________________

Postnr: ________________________________  Postadress: _____________________________________________________

E-epost: ______________________________________________________________  Mobil: _____________________________

Förälder: _____________________________________________________________  Personnr:  _________________________

Förälder: _____________________________________________________________  Personnr:  _________________________

Syskon: _______________________________________________________________  Personnr:  _________________________

Syskon: _______________________________________________________________  Personnr:  _________________________

Syskon: _______________________________________________________________  Personnr:  _________________________

Allergier eller specialkost, så som gluten, vegetarisk od.
_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Vi planerar att resa med:    bil            tåg*          flyg*         

Kan skjutsa vid ev utflykt ja        antal lediga platser i bilen _______________

Det är ok att dela våra kontaktuppgifter till övriga deltagare:   ja           nej

Vi kan ”föreläsa” om vår historia/sjukdom under veckan:    ja           nej

Vi stannar hela veckan:   ja           nej

*Vill ni med resa med tåg eller flyg ange

avresort och cirkatid när ni önskar åka dit och hem samt avreseort.

__________________________________________________________________________

Alla biljetter bokas av Njurförbundets kansli

Vid avbokning som sker så sent att Njurförbundet debiteras av leverantören står deltagaren 
för hela kosnaden (exkl. deltagaravgift) om inte läkarintyg kan uppvisas.
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