Familjeträff 2018
Årets Familjeträff går av stapeln första helgen i augusti
(3 – 5 aug), på Smyrnagården Jernholmen som ligger
längs med E20 mellan Göteborg och Alingsås vid sjön
Stora Färgen.
Gården har en egen liten badstrand med brygga och flotte, en
grillplats samt båtbrygga, båtar och kanoter. Det finns även
flytvästar i alla storlekar. Här finns beachvolleyplan, fotbollsplan
och bouleplan. Gården har ett stort kök och matsal för ca 125
personer där vi kommer äta frukost, lunch och middag. Gården är
obemannad så vi får hjälpas åt med allt det praktiska. Vi kommer
köpa in mat för frukost och grillning, samt använda oss av catering.
Sover gör vi i något av ”logementen” där man har sina egna rum
(2 – 3 bäddar/rum), men delar toalett och dusch samt ett mindre
kök/uppehållsrum.
Som på många andra liknande anläggningar är alkohol inte tillåtet.
Hund får man gärna ha på området men inte inne i byggnaderna av
allergiskäl.
Tider att ha koll på:
Vi har tillgång till boendet från kl.15.00 på fredagen och
köket/matsalen från 18.00. På söndagen äter vi frukost och efter det
åker man någon gång under förmiddagen.
Vägbeskrivning
Bil – 8 km söder om Alingsås. Tag av från E20 vid Hästerryd och följ
skyltarna mot Smyrnagården.
Tåg – Tåg mot Alingsås eller Göteborg.
Flyg – Landvetter flygplats är närmast.
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Anmälan
Anmäl er till Mariana (palmarna@gmail.com) eller Carin Bergman
(carin@bergman.email). Ni som redan anmält er behöver inte göra
det igen. Sista dag för anmälan 20 juli!
Vi behöver veta:
• Antal vuxna/barn/assistenter som kommer (gärna barnens ålder)
• När ni kommer och när ni åker
• Om ni behöver specialkost
• Om ni tar med syrgas samt hur många liter den är på
• Annat som är bra för oss att veta
Om ni som har assistans har möjlighet rekommenderar vi att ta med
flera assistenter. Dels är det en fantastisk möjlighet för dem att
träffa andra barn med Dravets syndrom och dels kan stötta de
familjer som inte har någon assistans.
Ni som har äldre barn/tonåringar – pusha dem gärna att följa med!
Vi tror att även de har mycket att vinna på att träffa andra äldre
syskon till Dravetsbarn (erfarenhet från Ågrenska).
Familjeträffen är gratis för alla medlemmar i DSAS!
Har ni frågor eller funderingar är det bara att ni hör av er. Ha en
skön sommar så ses vi första helgen i augusti!
Carin och Mariana

Läs mer på www.smyrnagarden.se
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