
aktiviteter i stockholm lan 
gröna lund matlagning 
egen tid bad islandshästar
roliga läger på dina villkor! 
avkoppling go-cart bio 
tv-spelturneringar dataspel 
för dig med högfungerande 
autism och aspergers sol 
internet grillkväll bowling
skärgårdsbesök.





VILL DU VARA MED PÅ LÄGER PÅ LOVET,
TRÄFFA KOMPISAR, GÖRA NÅGOT KUL ELLER 
BARA KOPPLA AV LITEGRANN?

DÅ ÄR DU VÄLKOMMEN TILL OSS!

Välkommen till Aktivera. Vi har roliga läger i Stockholm under alla skollov och vi håller  
till både i staden och i naturen. Lägren är anpassade för barn och ungdomar med 
högfungerande autism (Aspergers syndrom) och närliggande funktionsnedsättningar. 

De flesta läger på Aktivera är multiläger och på dem gör vi lite av varje. Du och 
de andra deltagarna bestämmer alltid tillsammans med oss vad vi ska göra. 
På sommaren kan vi till exempel bada och sola, åka till Kolmården, spela fotboll eller 
grilla. Är det vinter eller dåligt väder gör vi något annat. Det senaste året har vi 
bland annat varit till Tom Tits, kört go-cart och spelat Laserdome. Vi kan också stanna 
på boendet och koppla av om vi känner för det. Här finns det bland annat trådlöst 
internet, datorer och tv-spel.

Du kan vara hos oss mellan en och tre veckor beroende på vilket lov det är och hur 
länge du vill stanna. De som är här samtidigt som du har ungefär samma intressen. 
Vi har också en speciell  lägerverksamhet för tjejer som hellre bara vill vara med 
andra tjejer. Du bor modernt och bekvämt i eget rum. Du kan också dela rum med en 
kompis om du hellre vill det. Maten vi serverar är hemlagad.



VILKA SORTERS LÄGER FINNS?
Cityläger. Förslag på aktiviteter: biobesök, Laserdome, utflykter till Stockholm och bowling.

Naturläger. Förslag på aktiviteter: dagsturer ut i skärgården, grillkvällar, ridning på islandshästar och bada.

Dataläger. Förslag på aktiviteter: dataspel, TV-spelsturnering, Lan, internetcafé och biobesök.

Multiläger Förslag på aktiviteter: Laserdome, bowling, grillkväll, bio, spelturnering, matlagning.

Tjejläger är till för dig som är tjej och bara vill vara på läger med andra tjejer. 
Förslag på aktiviteter: gå på bio, bada och vara med djur.

Pröva-på-läger är till för dig som aldrig varit på läger hos oss förut. Det är 2 dygn under en helg på våren eller 
hösten och temat är multiläger.

På alla läger finns också möjlighet att åka till äventyrsbad eller utomhusbad, beroende på årstid och väder. 
På sommaren kan vi också åka till Gröna Lund.

DU OCH DE 
ANDRA DELTAGARNA 
BESTÄMMER ALLTID 

TILLSAMMANS 
MED OSS VAD VI 

SKA GÖRA.



HÄR FINNS VI
HANINGEGÅRDEN
Aktivera ligger bara några minuters promenad 
från pendeltågs- och busstationen i Västerhaninge 
centrum. På lägren utnyttjar vi både den vackra 
naturen runt omkring och att vi enkelt kan åka in 
till Stockholm.

SKURUGÅRDEN
Skurugården i Nacka har också bra buss-
kommunikationer och nära till naturen. Här finns 
också tjejlägret som har tema djur men som 
också innehåller annat – utflykter till Stockholm 
till exempel.

HUR GAMMAL ÄR DU?
Du är mellan 8 och 24 år. Och du är med i en 
grupp för dig lämplig grupp på max åtta personer.

NÄR ÄR DET LÄGER?
Sportlovslägret, påsklovslägret och höstlovslägret 
är alla 5 dagar långa. Från söndag kl 15.00 
till fredag kl 14.30.

På sommarlovslägret V26-30 kan du vara hos 
oss i 1 till 3 sammanhängande eller skilda veckor. 
Du väljer själv hur många veckor du är här. 
Från söndag kl 15.00 till söndag 14.30.

Jullovslägren är också 5 dagar långa mellan jul 
och nyår eller mellan nyårs- och trettonhelgen.

Kontakta oss för information om när pröva-på-
lägren inträffar.

GÖR SÅ HÄR
Är du intresserad av Aktivera så fyll i bifogad 
ansökan och lämna till din LSS-handläggare 
i din kommun. Hon eller han skickar sedan 
vidare ansökan till oss. 

Och har du några frågor så hör gärna av 
dig direkt till oss. Kontaktuppgifter hittar du 
på nästa uppslag.

Välkommen!



OM OSS OCH VÅR IDÉ
Vi på Aktivera har mer än tolv års erfarenhet 
av att arbeta med barn och ungdomar som har 
högfungerande autism (Aspergers syndrom) 
samt närliggande funktionsnedsättningar. 
För att våra barn och ungdomar inte ska bli 
isolerade och stillasittande jobbar vi med 
något vi kallar för social aktivering. De som 
besöker oss ska få chansen att känna en 
glädje och en vänskap de kanske inte annars 
upplever och dessutom få möjlighet att 
både koppla av och göra roliga aktiviteter. 
Tillsammans och var för sig. 

Vår främsta styrka är våra duktiga och kompe-
tenta medarbetare som har lång erfarenhet av 
att arbeta med Aspergers syndrom och autism. 
Vi arbetar alla med tydliggörande pedagogik. 
Stämningen här har alltid varit väldigt familjär 
och ledarna är bra på att entusiasmera alla i 
verksamheten. Det får vi ofta höra från nöjda 
familjer, barn och ungdomar. 

Inskrivningsåldern är 8–24 år och max antal 
deltagare är åtta personer. 

OM FÖRETAGET AKTIVERA
Aktivera Stockholm har bedrivit korttidshem 
sedan 2004. Vi är ett svenskägt företag med 
säte i Stockholm. På Aktivera Stockholm tror 
vi på ett nära samarbete tillsammans mellan 
alla som är berörda: handläggaren, familjerna, 
barnen och ungdomarna. För att vistelserna 
ska bli riktigt bra planerar vi därför besök, 

inskolning och vistelse i samråd med er. Vi har 
korta beslutsvägar och är flexibla när det gäller 
att hitta lösningar som passar både individen 
och gruppen. Vi har samarbete med kommunerna 
i Nynäshamn, Tyresö och Värmdö. Vi finns 
också med som kundval i Stockholm Stad, 
Huddinge och Nacka. I Salem, Nykvarn och 
Södertälje är vi utvalda genom upphandling. 

Hör gärna av dig om du är intresserad eller vill 
veta mer.

KONTAKT
Britta Stugemo, verksamhetschef
Telefon 070 779 62 05, 08 718 46 10.
info@aktiverakorttidshem.se
www.aktiverakorttidshem.se
Aktivera Stockholm org.nr 55 66 48-45 89






