
Förvaltningen för funktionsstöd 

Ansökan till Seniorläger för dig som är 65+, 
ensamstående och skriven i Göteborg 

De uppgifter som du lämnar kommer att registreras i en databas hos Lägerverksamheten. 

Uppgifter kommer att behandlas i enlighet med GDPR. 

Information om lägret: 

På lägergården finns kock, aktivitetsledare och personal med nattjour. Däremot finns ingen 

vård- eller omsorgspersonal.  Varje deltagare måste kunna klara all sin personliga omsorg 

helt på egen hand.     

Avgift 

300 kr för 3 dygn inkl. resa, kost, logi och aktiviteter. Inbetalningskort skickas ut efter 

lägret. 

Resan till gården 

Vi åker gemensam buss från vårt kontor på Bagaregårdsgatan 2. Samling kl. 12.30, avfärd 

kl. 13.00  

Hemfärd från gården är kl. 11.00. Tillbaka på Bagaregårdsgatan 2 ca kl. 12.00. 

Har du frågor? 

Mejla: lager@funktionsstod.goteborg.se Telefon: 031-367 94 46 

Skicka ansökan till: 

Göteborgs Stad, förvaltningen för funktionsstöd 

Lägerverksamheten 

Box 4053 

422 48 Hisings Backa 

Kryssa för det som gäller dig: 

Ensamstående, 65 år eller äldre      Senior som vårdar eller hjälper närstående 

Har du varit på seniorläger tidigare?  Ja  Nej 

Sökande 

Namn: 

Efternamn: 

Personnummer: 

Gatuadress: 

Postnummer: Postadress: 

Mobiltelefon: Hemtelefon: 

E-postadress:



Närmas anhörig, kontaktperson 

Namn:

Telefon:

E-postadress:

Information till kocken angående mat som serveras (kryssa i det som gäller för dig): 

Ja, jag kan äta allt. 

 Nej, jag är allergisk mot vissa livsmedel. Beskriv vilka: 

 Vegetarian 

 Äter inte vissa livsmedel av andra skäl. Beskriv vilka: 

Är du allergisk eller överkänslig mot något annat än livsmedel? 

 Nej, jag är inte allergisk. 

     Ja. Allergisk mot vad?  

Om du får en allergisk reaktion, vad ska lägerpersonalen göra? 

Hälsotillstånd: är det något annat viktigt som gäller din hälsa som lägerpersonalen 

behöver känna till? Tex Diabetes, hjärtsvikt, nedsatt syn eller hörsel? 

Använder du gånghjälpmedel? 

 Nej          Ja      Om ja, vad? 

Aktiviteter som jag är intresserad av: 

Något annat som du gärna vill berätta om? Kanske har du något önskemål under lägret? 

Ort och datum 

Underskrift 
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