
 

Avbokningsregler:  
Avbokning 15 dagar före vistelsen återbetalas hela avgiften. Avbokning 14 – 5 dagar före vistelsen 
återbetalas 50 % av avgiften. Avbokning mindre än 4 dagar före vistelsen återbetalas inget av avgiften. 

 
Anmälan till Strannegården sommaren 2019 
Strannegården i Onsala kommer att vara öppen för Neuroförbundet Göteborgs medlemmar för 
semester/rekreation. Vi erbjudet flera stimulerande aktiviteter såsom morgongymnastik, konstnärlig 
verksamhet, vattengympa, trivselkvällar och kortare utflykter. 
 
Personal lagar mat och tar hand om städning och andra sysslor. På natten finns en personal i sovande 
beredskap. Personalen finns där för din trivsel, behöver du hjälp av mer personlig karaktär eller har ett stort 
hjälpbehov så kan vår personal inte hjälpa dig. Däremot kan du ta med dig någon anhörig eller en personlig 
assistent under vistelsen. Personliga hjälpmedel måste du också ta med dig själv.  
 
Observera att det inte finns någon sjukvårdspersonal på Strannegården. 
 
Rummen saknar toalett och dusch, gemensam dusch/toalett finns utanför rummen i paviljongen. Boendet 
innebär del i dubbelrum. Det finns endast ett enkelrum. 
 
Kryssa önskat alternativ: 
 
 Paviljongen    5 dubbelrum 
 Villan plan 1   1 enkelrum  
 Villan plan 1   1 dubbelrum 
 Villan plan 2 (ej hiss) 2 dubbelrum 
 Lillstugan     2 bäddar 
 
AVGIFTER 
Medlem i Neuroförbundet Göteborg 
Alla veckor   2 700 kr per person och vecka. Avser del i dubbelrum. 
 
Medlem i annan lokalförening i Neuroförbundet  
Vecka 25 – 32  3 200 kr/person och vecka. Avser del i dubbelrum. 
 
Närstående utan medlemskap & Personlig assistent        
Alla veckor   3 900 kr/person och vecka. Avser del i dubbelrum.   
 
Dygnsavgift i mån av plats  
500 kr/dygn för medlem och 700 kr/dygn för assistent och icke medlem. 
 
Vi kan erbjuda lunch för närstående/assistent som lämnar eller hämtar en gäst samt till assistenter som 
avlöser. Kostnaden är då 100 kr. Gäller endast lunch och måste beställas i förväg. 
 
Önskar man ha barn eller husdjur med under vistelsen, kontakta Madeleine på kansliet tel. 031-711 38 04. 
 
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 15 april. Besked angående din vistelse 
skickas tidigast ut två veckor efter sista anmälningsdatum. 
 
Namn:              Pers.nr:            

Gatuadress:                         

Postnr:      Postadress:                  

Telefon:           Mobil nr:             

Medlem i Neuroförbundet Göteborg  Ja   Nej  

Annan lokalförening       Ja   Nej   

Om ja, vilken?                         

Namn och telefon till närmast anhörig:                    



 

Avbokningsregler:  
Avbokning 15 dagar före vistelsen återbetalas hela avgiften. Avbokning 14 – 5 dagar före vistelsen 
återbetalas 50 % av avgiften. Avbokning mindre än 4 dagar före vistelsen återbetalas inget av avgiften. 

 
Jag önskar vara på Strannegården under följande vecka/veckor: 
 
Alternativ 1 (Max 2 veckor):      Alternativ 2 (Max 2 veckor):        

  

 V 25      V 29       V 25      V 29     

 V 26 – MS-Vecka  V 30       V 26 – MS-Vecka  V 30

 V 27     V 31      V 27     V 31 

 V 28     V 32 aktivitetsvecka)  V 28     V 32 aktivitetsvecka) 

             

För att vi skall kunna planera så att din vistelse blir så bra som möjligt, ber vi dig fylla i nedanstående frågor 
rörande funktionsnedsättning och hjälpbehov. 
 
Diagnos:                          
 
Jag kan:       Jag använder följande hjälpmedel: 
 Gå obehindrat     Käppar/kryckor 
Gå något       Rollator 
 Gå i trappor      Manuell rullstol 
Stödja på benen     El-rullstol 
        Annat:               
OBS! Tillgången till den portabla personliften är begränsad och det finns ingen sele för utlåning.  
Ta gärna med egen lift om möjligt. 
 
Kost 
På Strannegården serveras i huvudsak husmanskost. Vegetariskt alternativ finns alltid. 
Är du i behov av specialkost på grund av diabetes, allergi eller intolerans, ange i så fall detta: 
 
                            
 
                            
Jag är i behov av följande hjälpmedel: 
Sängförhöjning 
Duschstol 
 Toalettstolsförhöjning 
 
Övrigt 
                            
 
                            
 
                            
 
                            
 
Ort och datum 
 
               
Underskrift 
 
Anmälan oss tillhanda senast 15 april skickas till: 
Neuroförbundet Göteborg, Strannegården, S. Larmgatan 1, 411 16 Göteborg 
För frågor och mer information: 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se  
 
OBS! Bekräftelse på din vistelse skickas ut tidigast två veckor efter sista 
anmälningsdatum.  


