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För ungdomar med lindrig/måttlig intellektuell funktionsnedsättning 
 

 
 
Att åka på kollo är superkul. Du träffar nya kompisar och får vara med om en massa roliga 
och spännande upplevelser i härlig Smålandsmiljö. Du får bada, fiska, paddla kanot, hajka, 
pyssla och vara med i spännande tävlingar. 
 
Gillar du att spela och sjunga så finns gitarrer, trummor, synth, bas och sånganläggning. 
Vill du spela teater så har vi massor av utklädningskläder. Vi kommer också ha disco, spela 
in egna videofilmer och göra utflykter, bland annat till Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby. 
 
Våra kollogårdar ligger mycket vackert på landet nära sjön. Förutom mysiga bostadshus 
finns en stor lada inredd för olika inomhusaktiviteter, fotbollsplan, och spännande 
omgivningar. 
 
Det finns plats för 10-15 ungdomar varje period och det är ungefär lika många ledare. 
Kolloledarna har massor av roliga idéer och är duktiga på teater, musik, sport m.m. 
 
Ansökan  
Du ansöker om lägret som en korttidsvistelse enligt LSS. Ansökan hittar du på vår hemsida 
www.leva.se. Under fliken Ansökan laddar du ner ansökningsblanketten som du sedan 
skickar till både LSS-handläggaren i din kommun och till oss på Leva Plus. Om kommunen 
beviljar korttidsvistelsen brukar man bara få betala maten själv. Resan till kollo ansvarar 
föräldrarna för men vi kan hämta upp i närbelägen stad. 
 
Kolloperioder 
 
Sommarkollo     Påsk- och Höstläger 
 
P1 A  16/6 - 27/6 ca 18 - 30 år  V. 16  13/4 – 19/4 ca 12 - 25 år 
P1 B  16/6 - 27/6 ca 12 - 18 år  V. 17  21/4 – 27/4  ca 12 - 25 år 
P2  30/6 - 11/7 ca 12 - 25 år            
P3  14/7 - 25/7 ca 12 - 25 år  V. 44 27/10 – 2/11 ca 12 - 25 år 
 
På www.leva.se kan du också titta på fina kollobilder från tidigare läger. 

Ring oss gärna om du vill veta mer! 

 
Välkommen till jätteroliga läger! 

 
Oskar Remnert: 070 – 75 77 267   Eva Remnert: 070 – 75 77 287 

- årets roligaste händelse!


