
Välkomna till Autism & Aspergerföreningen Dalarnas     
sommarläger 2022 torsdag-söndag 7 - 10 juli!	

Efter två års uppehåll p.g.a covid 19 så blir äntligen ett sommarläger av. Därför har vi 
bokat in oss på den högklassiga anläggningen Idre Fjäll torsdag - söndag vecka 27    

Idre Fjäll har många fina lägenheter i området Centrumbyn Fjällterassen där har föreningen bokat 15 
lägenheter https://www.idrefjall.se/boende/centrumbyn/2753/fjallterassen 

Boendet består av lägenheter med självhushåll, det vill säga eget boende med städning och 
mathållning, egna sängkläder och handdukar.  

Det finns ett stort utbud av aktiviteter på anläggningen och i närområdet som är gratis för boendegäster. 
Nytt för i år är att man kan boka bad biljetter i förväg. För mer information klicka på länken till 
aktivitetscenter https://www.idrefjall.se/semester-i-fjallen/aktivitetscenter/    
Titta gärna in på Idre Fjälls hemsida: https://www.idrefjall.se/semester-i-fjallen/sommar-pa-idre-fjall/ 

    

Vi hoppas på en härlig och trevlig sommarweekend tillsammans. Lägret är ett utmärkt tillfälle för hela 
familjen att åka i väg på tillsammans och träffa andra familjer i liknande situation.  

Avgift: Deltagande familj betalar 2500 kr per lägenhet för 3 nätter, efter att föreningen har 
subventionerat boendet. Varje familj ordnar måltider själv, förutom fredag kväll då föreningen bjuder på 
tacobuffé på värdshuset.   

Utcheckning av lägenheten sker senast söndag KL 10.  

Anmälan 
ska vara föreningen tillhanda senast den 31 maj och är bindande. Bokning sker i den ordning 
anmälningarna kommer in. Anmälan kan göras via e-post, brev eller telefon. Kom då ihåg att skicka alla 
nedanstående efterfrågade uppgifter. Bekräftelse skickas ut fortlöpande, tillsammans med uppgifter om 
bankgiro dit avgiften betalas.  

- Namn (huvudmedlem): 
- Antal personer: 
- Antal anmälda under 18 år:  
 
- Vi vill delta på tacobuffén fredag kväll? Ja / Nej  
- Antal personer som vill äta på tacobuffén som är 8 år och äldre 
- Antal barn som vill äta tacobuffé som är mellan 0 - 7 år 
- Ev. kostallergi 

Anmälan skickas per mail till dalarna@autism.se eller post till: Pia Johansson, Dalgården 4, 783 35 Säter. 
eller mobil (sms, telefonsvarare): 076 –119 90 57.                                          

Varmt välkomna!                           

                                                                Verksamhetsbidrag 

                                                                                                                                         


