
För 9-de året i rad anordnas Hjärnkrafts Barn & familjeläger. 

Barn & familjeläger

Plats:  Valjevikens folkhögskola (Sölvesborg).
Tid:  27 – 31 juli sommaren 2020. 
Pris: Lägret arrangeras utan vinstintresse    
 av Hjärnkraft. Reducerad avgift för vuxna 
 är 800 kr och för barn under 12 år 400 kr, 
 barn under 2 år utan kostnad. Personliga   
 assistenter 4.400 kr.

Välkommen till 2020 års

LÄGRET ARRANGERAS PÅ Valjevikens folkhögskola 
strax söder om Sölvesborg i vackra Blekinge, skolan 
ligger fantastiskt fint vid havet. Det finns ett enormt 
aktivitetsutbud, med flera pooler (både inne/ute) 
flera båtar, träningsredskap, spel, hjälpmedel mm.. 

Allt är anpassat för personer med funktionsnedsätt-
ning! Vi från Hjärnkraft bor i en egen byggnad och 
äter i en egen matsal.

Familjer (som kan vara sammansatta på många vis) 
med ett barn som har en förvärvad hjärnskada kan 
följa med, syskon följer naturligtvis också med om de 
vill.

Fantastiska aktivitetsmöjligheter både för barn och 
vuxna (Läs mer på valjeviken.se).

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft    www.hjarnkraft.se
Nybohovsgränd 12, 1 tr     E-post: info@hjarnkraft.se
117 63 Stockholm     Tel: 08 - 447 45 30

FÖR ANMÄLAN ELLER FRÅGOR kontakta Per-Erik Nilsson:
per-erik.nilsson@hjarnkraft.se eller  0478-109 30
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Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft    www.hjarnkraft.se
Nybohovsgränd 12, 1 tr     E-post: info@hjarnkraft.se
117 63 Stockholm     Tel: 08 - 447 45 30

HJÄRNSKADEFÖRBUNDET HJÄRNKRAFT är en funktionsrättsorganisation för människor med 
förvärvad hjärnskada och deras närstående. Hjärnkraft verkar för effektiv rehabilitering och för att 
minimera konsekvenserna av förvärvade hjärnskador. Förbundet arbetar för att öka kunskapen om 
förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Vi stöttar personer med förvärvad hjärnskada och 
deras närstående, arbetar förebyggande och stimulerar forskning och utveckling.

”ETT LIV SOM RÄDDAS SKA OCKSÅ LEVAS”

ALLA DELTAGARE MÅSTE vara medlemmar i Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, 
på grund av att:

 X 1. Förbundet har fått fondmedel till lägret för sina medlemmar.
 X 2. Deltagarna/medlemmarna är olycksfallsförsäkrade under vistelsen.

(läs mer om medlemskap på https://hjarnkraft.se/bli-medlem/)

Hjärnkrafts barn- och familjeläger är öppet för familjer där ett barn har en 
förvärvarvad hjärnskada och är mellan 2 och 18 år. 

Tidig anmälan ger större möjlighet att komma med. Antalet platser är
begränsade! Anmälningsavgift om 500 kr/familj debiteras och avräknas vid 
fakturering. 

YTTERLIGARE INFORMATION eller frågor besvaras via
e-post: per-erik.nilsson@hjarnkraft.se
telefon 0478-109 30 alt. 0704-41 32 55.
      Per-Erik Nilsson
      (lägervärd)

      Varmt välkommen!


