
    INFORMATION 
 

Ansökan till Strannegården sommaren 2021 

 
Strannegården i Onsala kommer att vara öppen för Neuroförbundet Göteborgs medlemmar för semester och 
rekreation. Vi är noga med att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten samt Region Halland. Regler för 
antal gäster samt aktiviteter kan komma att ändras med kort varsel. På Strannegården har vi aktiviteter som är 
smittanpassade, trivsamma och stimulerande. Det finns uppvärmd pool, bastu, minigym och boulebana samt stora 
ytor där man kan njuta av sol och utsikt över havet. 
 
Helpension där måltider, sängkläder, handdukar och städning ingår. Eventuell skyddsutrustning tar du med dig själv. 
 
I paviljongen finns fem stora rum med plats för två personer samt ett enkelrum. I denna byggnad finns även kök och 
matsal. I villan finns ett dubbelrum. I Lillstugan finns plats för två personer.  I Lillstugan finns egen toalett och dusch. 
Rummen saknar toalett och dusch. Gemensam dusch/toalett finns utanför rummen i paviljongen och i villan. Det finns 
duschpall eller duschstol i alla duschar. 
 
Personal finns där för din trivsel. På natten finns personal i sovande beredskap. För hjälp av mer personlig karaktär, 
större behov såsom lyft eller annan vård, ansvarar du själv. Du kan ha med dig en närstående eller personlig assistent. 
Du kan även tala med din biståndshandläggare som kan bevilja hemtjänst på annan ort. De kommer då till 
Strannegården. Det finns ingen sjukvårdspersonal på Strannegården. 
 
Det finns endast en portabel personlyft för utlåning på Strannegården (ej sele). Tag gärna med egen lyft. Information 
om tillgänglighet och hjälpmedel lämnas gärna. Kontakta Strannegården direkt 031-774 01 83. 
 
På Strannegården serveras i huvudsak husmanskost. Vi kan erbjuda vegetariskt. Om du är i behov av specialkost på 
grund av intolerans, allergi, diabetes eller liknande, behöver vi få veta det i förväg. 
 
Ingen tillgång till internet. Du behöver försäkra dig om att du har tillräckligt med egen surf. 
 
Du kan ansöka om vistelse en eller två veckor. Tvåveckorsperioder är endast tillgängliga vecka 25/26 och 29/30. I övrigt 
en vecka i taget. 
 
PRISER 
 
Medlem  
1 vecka, måndag – lördag  2 700 kr 
2 veckor (12 nätter)  6 000 kr 
 
Medlem i annan förening 
1 vecka, måndag – lördag  3 200 kr 
2 veckor (12 nätter)  6 500 kr 
 
Personlig assistent/ej medlem 
1 vecka, måndag – lördag  3 900 kr 
2 veckor (12 nätter)  8 000 kr 
 
Husdjur  
Per vistelse efter överenskommelse 400 kr 
 
Lunchpaket  
För närstående som lämnar eller hämtar gäst samt vid 100 kr 
assistentbyte. Beställs i förväg. 
 
ANSÖKAN  
Oss tillhanda senast den 31 mars. Besked angående din vistelse lämnas därefter. 
På bifogade blanketter lämnar du uppgifter om dig själv och dem du eventuellt har med dig under din vistelse.  
 
       
     Forts./.. 



 
  
 
 
 
 
BETALNING 
Avgiften betalas i förskott mot faktura.  
 
AVBOKNING 
Avbokning kan ske kostnadsfritt 15 dagar eller mer, innan vistelsens början. Vid avbokning 14 – 5 dagar innan vistelsen 
debiteras 50 % av avgiften. Vid avbokning 4 dagar eller mindre debiteras hela avgiften. 
Kostnad för outnyttjad tid återbetalas inte. 
 
 
 
 
 
KONTAKTUPPGIFTER: 
 
Ansökan skickas till: 
Neuroförbundet Göteborg, Strannegården 
S Larmgatan 1 
411 16 Göteborg 
 
För frågor och information: 031-711 38 04, info.gbg@neuro.se 
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Information angående hur vi skyddar oss mot Covid-19 på Strannegården 2021 
 

− Alla som kommer till Strannegården ansvarar för att de är fria från symtom. Den som får 
symtom under vistelsen måste genast lämna Strannegården. 

− Personalen har kunskap och rutiner för hur de skyddar sig själva och gästerna vid aktiviteter 
och måltider.  

− Personalen har kunskap och rutiner för hur de hanterar livsmedel. 

− Personalen har kunskap och rutiner för hur de sköter de ytor de har ansvar för att hålla 
rena. 

− Städning genomförs regelbundet av utbildad personal. 

− Det finns tillgång till handsprit för gäster och personal. 

− Personalen har tillgång till skyddsutrustning såsom visir, handskar och förkläden. 

− Matsalen är uppmärkt med avseende på flöde och avstånd mellan gäster. 

− Föreståndaren håller personal och gäster uppdaterade med rekommendationer både från 
Folkhälsomyndigheten och Region Halland. 

− Rekommendationerna finns tillgängliga i receptionen. 

− Gäster har ett eget ansvar att förhålla sig till rekommendationerna.  

− Föreståndaren har rätt att avvisa gäst som nonchalerar rekommendationerna. 
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 GÄST   

Namn            ............................................................  Personnummer    ................................................... 

Gatuadress  …......................................................... 

Postnr ….........................................................  Postadress  …......................................................... 

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

Namn och telefon till närmast anhörig     ………………………………………..……………………………………………………………………………. 

Medlem i Neuroförbundet Göteborg  Ja …  Nej … 

Medlem i annan lokalförening  Ja …  Nej …  

Om ja, vilken? ….............................................. 

Jag har med mig närstående   Ja …  Nej …  

Jag har med mig assistent/-er  Ja …  Nej ... 

 

Jag önskar vara på Strannegården: 

Alternativ 1     Alternativ 2 

 V 25 ❑  V 29 ❑  V 25  ❑  V 29 ❑ 

 V 25 & 26 ❑ V 29 & 30 ❑  V 25 & 26  ❑  V 29 & 30 ❑ 

 V 26 ❑  V 30 ❑  V 26  ❑ V 30 ❑ 

 V 27 ❑  V 31 ❑  V 27  ❑ V 31 ❑ 

 V 28 ❑  V 32 (aktivitetsvecka)❑   V 28  ❑ V 32 (aktivitetsvecka) ❑ 

 

Jag önskar nedanstående rum: 
 
Alternativ 1     Alternativ 2 

Paviljongen ❑    Paviljongen ❑ 

Villan ❑    Villan ❑ 

Lillstugan ❑    Lillstugan ❑ 

 

 
Jag kommer att vara vaccinerad mot Covid-19 
när jag kommer till Strannegården Ja … Nej … Vet ej … 

Min diagnos är:   …............................................................................ 

Jag använder gånghjälpmedel:  Ja … Nej … 

Om ja, vilka?   …............................................................................. 

Jag är i behov av specialkost nämligen: …............................................................................. 

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

Jag behöver ställbar säng  Ja … Nej …    

        

         

     Forts./.. 
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   GÄST 

 

 

Annan viktig information   

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

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

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

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

 
 
Jag har tagit del av den särskilda informationen   ❑ 
om Covid-19 på Strannegården.  
 
Jag bifogar följande blanketter: 
Ansökan närstående ❑ 
Ansökan assistent/-er ❑ 
 
Jag har delgett all information till närstående och assistenter ❑ 
 
Jag kommer tillsammans med en annan gäst   …………………………………………………………………………….. 
 
 
……………………………………………………………………. 
Ort och datum 
 
…...................................................................... 
Underskrift         
 
…………………………………………………………………….. 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


