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Familjeträff 2019  
 
Årets Familjeträff är bokad den första helgen i augusti  
(2 – 4 aug), på Liljeholmen Herrgård som ligger vid 
Rimforsa, 37 km söder om Linköping i Östergötland.  
 
Vi bor i vacker herrgårdsmiljö på vandrarhem vid sjön Åsundens 
strand. Liljeholmen är en lugn och familjevänlig plats med 
badstrand, egen brygga och tillgång till båt. Här finns mycket att 
erbjuda: kanotuthyrning, boulebana, volleybollplan och vacker 
grillplats mellan herrgården och sjön. Liljeholmen är 
handikappanpassat och här anordnas varje år läger och annan 
verksamhet för funktionshindrade.    
 
I Rimforsa finns det en deltidsbrandkår som kommer backa upp oss 
om det skulle behövas ambulans. Närmsta sjukhus är 
Universitetssjukhuset i Linköping, och där finns det alltid 
vårdpersonal i tjänst som har erfarenhet av Dravets syndrom. De är 
informerade om vilka datum vi har familjeträff.  
 
I år har vi helpension, vilket innebär att vi inte behöver laga några 
måltider, utan kan njuta av hela helgen. 
 
Liljeholmen är en alkoholfri och husdjursfri miljö, vilket tyvärr 
innebär att assistanshundar inte får följa med. 
 
 
Anmälan 
Anmäl er till Malin (medlem@dravetsweden.se). Sista dag för 
anmälan 9 juli!  
 
I år är anmälan är bindande, då det tidigare har hänt att personer 
har anmält sig men sedan inte dykt upp. Då har DSAS fått stå för 
kostnaden för mat och boende, vilket innebär onödiga utgifter för 
föreningen. Vid avbokning 19/7 – 2/8 debiteras 500 kr/familj 
(undantag görs vid akuta situationer). 
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Vi behöver veta:  
• Antal vuxna/barn/assistenter som kommer (samt barnens ålder) 
• Namn på alla deltagande 
• När ni kommer och när ni åker 
• Om ni behöver specialkost 
• Annat som är bra för oss att veta 
 
 
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! 
 
Styrelsen 
 
 

 
Läs mer på https://liljeholmen.nu/herrgard 


