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Kollo - årets roligaste händelse

På kollo får du bada, fiska, paddla, tälta 
och vara med i spännande tävlingar. Själv-
klart kommer vi också att ha ett jätte- 
roligt disco.

Vi kommer att spela in egna videofilmer 
och göra utflykter, bland annat till Astrid 
Lindgrens Värld i Vimmerby.
Gillar du att spela och sjunga finns bas,  
gitarrer, trummor, synth och sånganlägg-
ning. Vill du spela teater finns allt du behö-
ver i vår stora teaterloge.

Det finns plats för cirka 10-15 ungdomar på 
varje gård och det kommer att vara unge-
fär lika många ledare. Ledarna är fulla av 

roliga idéer och många är jätteduktiga på 
musik, teater, sport och mycket annat. 
Våra kollogårdar, Salsnäs utanför Målilla, 
Åkarp i Lönneberga och Lixerum i Marianne-
lund, ligger vackert ute på landet nära sjön.

Förutom mysiga bostadshus finns en stor 
lada inredd för olika inomhusaktiviteter 
som musik, teater, pingis och innebandy. 
Utomhus finns fotbollsplan, stora härliga 
gräsytor och spännande omgivningar.

I de fina sjöarna kan du bada och göra här-
liga paddelturer. Gillar du att fiska kan du 
göra det från vår brygga eller ta med fiske-
spö och håv på en tur med båten.  

Att vara på kollo är superkul. Där träffar du nya kompisar och 
får vara med om en massa roliga och spännande upplevelser i 
härlig Smålandsmiljö. 



Praktisk information

Påskläger
V14 1/4 - 7/4V14 1/4 - 7/4 ca 12 – 25 år
V15 9/4 - 15/4V15 9/4 - 15/4 ca 12 – 25 år

Sommarkollo
P1A 11/6 - 22/6P1A 11/6 - 22/6 ca 18 – 30 år
P1B 11/6 - 22/6P1B 11/6 - 22/6 ca 12 – 18 år
P2 25/6 - 6/7P2 25/6 - 6/7 ca 12 – 25 år
P3 10/7 - 22/7P3 10/7 - 22/7 ca 12 – 25 år

Höstläger
V44 29/10 - 4/11V44 29/10 - 4/11 ca 12 – 25 år

Så här ansöker du
Ansökan om kollovistelse skickas både till 
LSS-handläggare/biståndsbedömare i din 
kommun och till Sommarkollo i Småland
så snart som möjligt. 

Resa
Resan till och från kollo ansvarar föräld-
rarna för. Vi kan hämta i närbelägen stad.

Våra läger vänder sig till ungdomar med lindrig/måttlig intel-
lektuell funktionsnedsättning, samt till ungdomar med autism 
eller Aspergers syndrom.



Leva Plus har anordnat Sommarkollo i Små-
land sedan 2001. Vi som driver Leva Plus he-
ter Eva Remnert och Filip Schuster och vi har 
båda jobbat med ungdomar med funktions-
nedsättning i många år. Vår ambition är att  
kollo ska vara det roligaste som händer under året. 

Ring gärna eller besök vår hemsida www.leva.sewww.leva.se. 
Där kan du titta på fina kollobilder och filmer från ti-
digare läger. Du kan också anmäla dig via hemsidan.
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