
 

Nu är det äntligen dags att anmäla sig till årets ungdomsläger! I 
år kommer vi att vara utanför Jönköping på Gransnäs 

Ungdomsgård! På Gransnäs Ungdomsgård finns det massor att 
göra som till exempel bada, basta, paddla kanot, spela volleyboll 
och fotboll. På årets läger har vi dessutom planerat att prova på 
andra roliga aktiviteter. Vi är säkra på att det kommer att bli ett 

toppenläger!	

Lägret är vecka 30, 26:e till 30:e juli.  

I år välkomnar vi dysmelister och syskon till dysmelister mellan 12-19 år, födda 
2002-2009. I och med att förra årets läger blev inställt på grund av Covid-19 vill 
vi även ge er som är födda 2002 möjlighet att åka i år! 

Skicka din anmälan senast den 15:e juni. Anmälan kan du skicka på två sätt. 
Antingen scannar du in den och skickar till: stig@dysmeli.se, eller skicka den 
per post till:  

Svensk Dysmeliförening c/o Stig Jandrén  
Rökvarnsvägen 25 
762 93 Rimbo  

Anmälan via mail för deltagare yngre än 18 år måste skickas från målsmans 
mailadress medan en deltagare äldre än 18 år kan skicka mailet själv.  

Skickas anmälan per post ska anmälan vara underskriven av målsman för 
deltagare yngre än 18 år, deltagare äldre än 18 år kan själva skriva under sin 
anmälan.  

Pris: 1 300: - 

I lägerpriset ingår resa tur och retur från och till hemort, helpension, boende 
och aktiviteter under lägret. 

U N D O M S L Ä G E R  2 0 2 1  

G R A N S N Ä S  U N G D O M S G Å R D, J Ö N K Ö P I N G  



Tänk på̊ att det är ett begränsat antal platser- så skicka in din anmälan så fort 
som möjligt. Inbetalningskort och mer information om lägret kommer att 
skickas ut efter sista anmälningsdag.  

Har deltagaren några särskilda behov eller någon form av ohälsa som vi 
behöver känna till? Fyll i det på anmälningsblanketten eller hör av dig till 
någon i lägerledningen. Rökning, tobak, alkohol eller andra droger tillåts inte 
under lägervistelsen oavsett deltagarens ålder. 

Angående covid-19 så kommer vi under lägrets gång självklart försöka undvika 
smittorisker så som exempelvis kollektivtrafik och befolkade platser. Om man 
innan lägrets start skulle känna minsta symptom för sjukdom är det mycket 
viktigt att man inte följer med då det kan riskera att andra blir smittade. Man får 
istället se fram emot ett härligt läger nästa år då pandemin förhoppningsvis har 
lagt sig. 

Om ni har några frågor om lägret får ni gärna kontakta någon av oss ledare:  

Lisa Holmgren: 073-853 30 14, lisakri12345@gmail.com  

Sara Abrahamsson: 072-354 07 77, sara.a.rby@gmail.com   

Hoppas att vi ses i sommar! 
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