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RESA TILL ASTRID LINDGRENS VÄRLD 

FÖLJ MED EPILEPSIFÖRENINGEN TILL EN ÄLSKAD SAGOVÄRLD 

Helgen den 12-14 augusti arrangerar Epilepsiföreningen Norra Skåne en 
utflykt till Astrid Lindgrens Värld. Nytt för i år är att vi arrangerar helgen för 
alla medlemmar i alla skånska epilepsiföreningar. Upphämtning kommer att 
ske i Malmö, Lund och Hässleholm.  

Resan kostar 800 per vuxen och är gratis för barn upp till 18 år.  
I detta pris ingår: 

• Boende i campingstuga Ekebo- eller Granstugor. 

• 2-dagars inträdesbiljett till Astrid Lindgrens Värld.  

• Bussresa t o r. (Det går bra att köra själv om man inte vill 
åka buss, det ingår då parkering). Bussen är utrustad 
med lift och plats för rullstol/permobil. 

Vi kommer att bo i 4-bäddars campingstugor i anslutning till Astrid Lindgrens 
Värld. Personer som reser ensamma eller i par kan få dela stuga med annan 
person/par, beroende på åtgång av platser.   

Stugans kök är utrustat med kokplattor, kaffebryggare, mikrovågsugn, kyl 
samt bassortimentet av husgeråd. Matplats med bord, kökssoffa och stolar, 
toalett och dusch finns i varje stuga. Stugorna har veranda med uteplats och 
möbler. Fritt wi-fi finns. På området finns även en lekplats och en liten 
servicebutik. Städning av stugorna ingår, men man måste diska själv, annars 
faktureras en kostnad om 300 kr till boende i stugan. 

Kudde och täcke finns i stugan men övriga sängkläder och handdukar tar ni 
med själva eller hyr i receptionen. Mat kan tillagas i stugan eller i servicehus. 

Parken erbjuder flera olika restauranger och man kan ta med 
sig egen mat in om man så önskar.  

Det finns möjlighet att själv boka frukost som avnjutes på 
restaurang inne i parken. Man erbjuder alternativ för gluten-
/laktosintoleranta. Har ni någon annan intolerans eller allergi 
meddelar ni detta i samband med anmälning till resan.  
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Vi kommer att ordna så att man kan åka in till Vimmerby för att inhandla 
förnödenheter om man inte vill äta i restaurangerna inne i parken, det går även 
bra att ta med kylväska på bussen.  

Antalet platser är begränsade så det är först till kvarn som gäller. Anmälan 
görs till: 

anmalan@epskane.se eller på telefon 070-748 95 66. 

Anmälan och betalning ska göras senast den 12 juni och är bindande.  

Betalning sker till bankgiro 856-8214, eller på swish 123 664 26 15, 
Epilepsiföreningen Norra Skåne! 

Plats kan inte avbokas utan läkarintyg men kan 
ersättas av annan person. Mer information om 
tider för upphämtning etc kommer efter 
anmälningstiden gått ut. 

I anmälan behöver vi följande uppgifter: 

• Namn och födelsedata (år, mån, dag) på samtliga medföljande. 

• Epost- och bokföringsadress. 

• Telefonnummer. 

• Vilken epilepsiförening man tillhör. 

• Allergier (några av stugorna tillåter pälsdjur). 

• Rörelsehinder, vi har fått 4 st handikappanpassade stugor. 

4 av stugorna tillåter husdjur, det gör däremot inte bussen. 

 

Vi hoppas att ni vill följa med oss på denna resa. 
Vi är väl medvetna om Corona-läget och det är 
även Astrid Lindgrens Värld som har vidtagit 
aktuella åtgärder för att skydda alla besökande. 
Väl mött! 


