
Verktyg för bättre hälsa

Helgen finansieras av Arvsfonden och anordnas av FSDB  
i samverkan med Dövblind Ungdom, Mo Gård, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor,  

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Dövblindenheten Region Skåne

En energigivande och glädjespridande helg för föräldrar, syskon och barn/
ungdomar med kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Vildmarkshotellet vid Kolmården utanför Norrköping,  
30 januari – 1 februari 2015



Verktyg för bättre hälsa

För föräldrar, syskon och barn/ungdomar med  kombinerad  
syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Välkommen till en energigivande helg!

Nu är det dags igen! I maj hade vi vår första familjehelg i Uddevalla. Många nya ansikten fick träffa 
varandra, kunskap och erfarenheter utbyttes och framför allt hade vi alla väldigt trevligt tillsammans. 
Nu vill Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB) välkomna er den 30 januari – 1 februari till en helg som 
ger kraft och ork att klara av vardagen bättre.

Varmt välkomna till vår andra helg i projektet Verktyg för bättre hälsa!

Petra Liljeblad
projektledare

Föräldrarådet FSDB
petra@fsdb.org
0705-52 57 16

Förbundet Sveriges Dövblinda bjuder in familjer som har 
barn/ungdomar med dövblindhet (under 20 år) till en 
härlig helg 30/1–1/2 2015. Helgen är en del i projektet 
 Verktyg för bättre hälsa vars mål är att ge familjer kraft 
och ork att bättre klara av vardagen, och som finansieras 
av Arvsfonden. Ta chansen att träffa familjer i liknande 
situation under en helg fylld av både roliga aktiviteter, 
minnesvärda stunder och nya kunskaper och erfarenheter!

Det kommer att finnas spännande och intressanta inslag 
för alla i familjen. Psykologen Christina Renlund kommer 
prata både med föräldrarna och med syskonen själva om 
hur det kan vara att ha en syster eller bror med sjukdom 
eller funktionsnedsättning. 

Ni föräldrar lär er enkla och användbara verktyg för åter-
hämtning och får prova på metoder för att kunna hantera 

stress och påfrestningar bättre. Ni kommer få chans att 
umgås ihop under avslappnade former. Ta gärna med  
badkläder/träningskläder.

Som deltagare väljer ni själva vilka föreläsningar och 
samtal ni vill vara med på och vad era barn har glädje 
av. Erfarna personer från Dövblind ungdom, Förbundet 
 Sveriges Dövblinda,  Nationellt  Kunskapscenter för 
 Dövblindfrågor och Mo Gård kommer ta hand om barnen 
när de vuxna har före läsningar. Mellan före läsningarna 
är det föräldra ansvar som gäller. Har ditt barn behov av 
assis tenter rekommenderar vi att ni söker ersättning för 
logikostnad i er hemkommun (2 232  kr / natt i enkelrum). 
Vi börjar fredag den 30 januari klockan 14.00 och avslutar 
 klockan 14.00 söndagen den 1 februari.

Var: Vildmarkshotellet
618 92 Kolmården
info@kolmarden.com
010-708 77 00 
Kontakta Vildmarkshotellet för 
information om tillgänglighet.

Anmälan: Skicka er anmälan 
med uppgifter för hela familjen 
till emil@fsdb.org.
(Se sista sidan av inbjudan.) 
Antal platser är begränsat. 

Hälften av platserna är reservera-
de för familjer som inte varit med 
tidigare på familjehelg. Anmälan 
är bindande.  
Senast den 10 december vill  
vi ha er anmälan. 

Kursavgift: 800 kr/vuxen  
(inkl. moms). I avgiften ingår 
resa, mat och logi.
Inbetalningskort skickas ut till 
respektive deltagare efter att 
anmälan kommit in.

Djurparken är endast öppen för 
hotellets gäster och vi kommer att bli 
erbjudna specialvisningar.

Foto: Carl Swenson, Emil Hamlin, Rickard Moneus/Kolmården



Verktyg för bättre hälsa

Namn på förälder 1:
Namn på förälder 2:

Namn på barn/ungdom med dövblindhet:
Ålder:
Förvärvad/tidig dövblindhet:

Namn på syskon 1:
Ålder:

Namn på syskon 2 (osv):
Ålder:

Adress:
Gata:
Postnummer:
Postort:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:

Eventuell specialkost:
Behov av hörselslinga:
Övriga viktiga upplysningar:

Alla deltagare sköter själva sin resebokning (självklart gäller billigaste möjliga färdsätt). 
Efter helgen skickar ni in era utlägg till FSDB och får ersättning för resekostnaderna.
Behöver ni hjälp med resebokningen, kontakta administratör Emil Bejersten.

ANMälNINgSUppgIFter

Skicka ett mail med nedanstående uppgifter till: emil@fsdb.org.  
Skriv “Verktyg för bättre hälsa 30 januari – 1 februari 2015” i ämnesraden.  
Fyll i informationen för samtliga familjemedlemmar. Anmälan kommer att bekräftas av FSDB.

Kontaktuppgifter
Emil Bejersten
FSDB, Administratör
122 88 Enskede
E-post: emil@fsdb.org 

Helgen finansieras av Arvsfonden och anordnas av FSDB  
i samverkan med Dövblind Ungdom, Mo Gård, Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor,  

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Dövblindenheten Region Skåne


