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VILL DU HA EN KUL 

OCH SPÄNNADE 

SOMMAR?  

VÅRA SAMMARBETSPARTNERS 

Vi tackar följande organisationer för ert 

stöd inför sommarkollo 2017: 

IF Metall Göteborg 

IF Metall Borås  

IF Metall Bohuslän 

Handels, avd.3 Halmstad   

Handels, avd.12 Borås 

LO Västsverige 

ABF Sydvästra Götaland 

Åhlen stiftelsen 

Socialdemokraterna Göteborgsområdet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under varje kollovecka kommer vi ha ett 

genomgående tema där vi jobbar extra 

mycket med ett inkluderande deltagande 

oberoende av sexu-

ell läggning, etnisk 

bakgrund, kön eller 

funktionsnedsätt-

ning. 

Vi välkomnar alla att 

anmäla sig till våra  

kolloveckor! 

ALLA måste få vara olika 



 

ANMÄLAN 

Anmäl dig via vårt elektroniska  

anmälningsformulär på vast.ungaornar.se 

Alla kollon och läger är med övernattning 

och är öppna för alla. 

Varmt välkommen med din anmälan! 

Sista anmälningsdag är 20 maj. 

BESKED OM DELTAGANDE 

Besked om du har fått en plats meddelas 

fem dagar efter sista anmälningsdag till den 

mailadressen som du angav i anmälan. 

BETALNING 

Deltagaravgiften betalas in på bankgiro 

5930-5649 senast 5 dagar efter sista  

anmälningsdag. 

I anmälningsavgiften  ingår även  

medlemsavgift i Unga Örnar Väst och  

försäkring i Folksam. 

Resan ingår inte i deltagaravgiften. 

 

OM DU HAR FRÅGOR 

Kontakta  Fredrik Forssén 

E-post: fredrik@vast.ungaornar.se 

Telefon: 0739-084671 

Hemsida:  vast.ungaornar.se  

Facebook: facebook.com/ungaornarvast/ 

SOMMARKKOLLO 

Sommaren 2017 

Sol, bad, kompisar, fiske, film och äventyr. 

Ja vad det än är som du tar med dig hem så 

vet vi att du kommer ha minnen och  

kompisar för livet. 

Våra kollon och läger är öppna för killar  

och tjejer från hela Västsverige. 

 

PRAKTISK INFORMATION 

Period 1: 16 juni—22 juni 

Period 2: 26 juni—1 juli 

Period 3: 2 juli - 7 juli 

Åldrar: Från 10 år och uppåt 

Plats: Gråbogården 

Unga Örnars lägergård, http://grabogarden.se 

Deltagaravgift: 1 100 kr. 

Måltider: I avgiften ingår samtliga måltider 

under hela perioden. 

Om man önskar specialkost är det viktigt 

att man anger det i anmälan. 

Allergier & sjukdomar: Var noga att ni 

anger i anmälan om ert barn har några al-

lergier eller sjukdomar som vi måste känna 

till för att kunna ta hand om barnet på 

bästa sätt. 

Resan: Eftersom våra deltagare kommer 

från olika platser i hela Västsverige så kan vi 

inte inkludera resan i avgiften. 

Men har ni problem att skjutsa ert barn till 

Gråbogården så hör av er så ska vi hjälpa 

till med kontakter för ev. samåkning. 

 


