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Ansökan om bidrag för sommarverksamhet för barn med
funktionsnedsättningar i form av allergi och astma
Astma- och Allergiförening i Stockholms län bedriver sedan 1979 sjösportläger för barn och ungdom
med allergi och astma. Lägren är unika i sitt slag i landet och håller omvittnat hög kvalitet. Från och
med 2012 har det praktiska ansvaret för lägerverksamheten - som drivs oförändrat - övertagits av
en särskild lägerförening inom länsfö rening en och med hela Sto ckholms län som
verksamhetsområde .
Verksamhet, mathållning , förläggning, läkarinsat ser och säkerhet sorganisation är avpassad för
målgruppen barn och ungdom med funktionsnedsätt ningar i form av betydande ast ma/ aller gi. I
många fall är deltagande i dessa läger den enda möjligheten för barnen ifråga att överhuvudtaget
kunna åka på läger. Alla barn har läkarkontakt som styrker behovet av särskilt anpassad verksamhet.
Lägren bedrivs på ön Assö, som ing.::r i omr ådet Barnens ö på Väddö i Norrtälje kommun. De bygger
sedan starten på ett samarbete med landets största organisatör av sjösport- och seglarläger ,
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF), som är en civil ungdomsorganisation som verkat sedan
1964 och numera finns på tre lägerplatser i landet. Verksamheten på Barnens ö bedriv s av USF:s
Roslagsdistrikt under arbetsnamnet Assö Seglarskola.
Med hänvisning till rekommendationen från Kommunförbundet i Stockholms län (KSL) 2010
(bifogad ansökan 2013) och Tyresö kommuns välvilliga behandling föregående år ansöker härmed
Astma- och Allergiföreningen för lägerverksamhet (i Stockholms län) om:
Kommunbidrag om 3.500 kr/barn avseende 1-veckas "knatteläger" (V29/2019) för
Kommunbidrag om 7.000 kr/barn avseende 2-veckors "seglarläger" (V29-30/2019) för
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Vi ansöker således om sammantaget 17.500 kr för dessa 3 barn.

När verksamheten genomförts ansöker vi slutligt om bidraget och redovisar underlag för
utbetalningen. Vår kontaktperson: Vice ordförande Anders Habenicht, mobil 070 493 79 38.
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Varmt välkomna till våra läger önskar vi på Astma - och
Allerigföreningen för lägerverksamhet!
Varje sommar arrangeras läger för barn med astma och allergi ute
på Assö, Barnens ö. Sol, bad, segling, en massa spännande nya
lekar på land och på sjön. Lär dig segla och få nya vänner för livet.
I en trygg miljö, med erfarna ledare, sjukvårdspersonal och med
specialanpassat kök får barnen (och deras föräldrar) en semester
från besvären och kan fokusera på sånt som hör sommaren till.

Trygg och säker lägerverksamhet
Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län har
sedan sommaren 1979 arrangerat speciella
internatläger för barn och ungdomar med astma
och allergi med stöd från Stockholms Läns
Landsting och barnens hemkommuner. Lägren
består 2019 av dels ett enveckas "knatteläger",
vecka 29, för åldern 7-10 år, dels ett tvåveckors
"seglarläger", vecka 29-30, för åldern 11-15 år,
samt ett "fortsättningsläger", vecka 29, för åldrarna
16-17 år. Lägren arrangeras i samarbete
med Roslagsdistriktet ("Assö Seglarskola") inom
Ungdomsförbundet Sveriges Flotta (USF). USF är
en av landets största ideella
ungdomsorganisationer med inriktning på segling
och sjömanskap.
Lägren håller omvittnat hög kvalitet och är unika i
sitt slag i landet. För barn och ungdom med
allvarlig allergi/astma är dessa en av de få typer av
sommarläger-verksamheter de kan delta i. En trygg
paus för föräldrarna samtidigt som barnen får
möjlighet till en social mötesplats med andra barn
utan att behöva känna sig annorlunda. Lägren
fokuserar på det friska och ger barnen ett
sjöintresse där man ges möjligheten att bli riktigt
duktig på något.

Säkerheten står ständigt i centrum, med erfarna
ledare, sjukvårdspersonal som är delaktiga i den
dagliga verksamheten, eget kök med erfarna
kockar samt en god standard på logi, båtar och
material.
Verksamheten på Assö rymmer, förutom lägren
med inriktning allergi och astma, även ett
sjösportläger för barn med medfödda hjärtfel i
samarbete med Hjärtebarnsfonden.

Bidrag till egenavgiften
För familjer med svårigheter att betala den
subventionerade deltagaravgiften på 1750 kr för
Knattelägret och 2850 kr för Seglarlägret, finns
möjlighet att söka medel ur Astmaoch Allergiförbu ndets Barn-allergifond.
Sista ansökningsdag för bidrag är 1 april.
Mer information om barnallergifonden finns på:
astmaoallergiforbunde.tselvad-du-kan-goralsoka-bidragl

Välkommen med dina frågor till rik Langby, på:
079-341 3118 eller: erik@assoseglarskola.se
Anmälan görs på: www.assoseglarskola.se

