
Autist-läger i Vadstena 2022
Läger för vuxna autister i juli 2022 arrangerar  
vi i Föreningen Autisterna nu med stor glädje!  
Syfte är att skapa fantastiska upplevelser, positiva 
livslånga minnen, utveckling och trivsel för oss. 
Vi som deltar skapar autist-lägret tillsammans! 
 

Tid är tisdag 12/7 kl. 14 – söndag 17/7 2022 kl. 12. 
 

Plats är Vadstena Folkhögskola. Föreningen hyr 
föreläsningssal Arken och enkellogirum av dem. 
Folkhögskolan ligger extremt fint vid Vättern.  
Vadstena är en trivsam småstad i Östergötland. 
 

Programmet består av: Seminarier kring autister/ 
autism/neurodiversitet, kulturutflykter i Vadstena, 
promenader, bad, autist-umgänge, och annat. 
Ett detaljerat program finns nu på autisterna.se ! 
Badmöjlighet finns i Vättern precis vid skolan. 

 
Foto från www.vadstenafolkhogskola.se/, beskuret 
 

Målgrupp är autister från 18 år som kan delta 
självständigt. Språk är svenska. Man måste vara  
/bli medlem i Föreningen Autisterna (150 kr). 
 

Arrangör är Föreningen Autisterna och projekt-
ansvarig där är Torbjörn Andersson. 
 

Mat ingår delvis i priset (frukostsaker om rum; 
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika.) 
Middag ordnas själv i kök där man bor el. på stan. 
 
Pris (momsfritt) 
3000 kr i enkelrum med delat kök. Normalfallet. 
Nu 28/5 finns några enkelrum kvar. Chans! 
1000 kr om du själv ordnar logi. (Tälta ej!) 
(Deltagaravgiften går främst till login; föreningen 
får själv betala drygt 3000 kr för varje enkelrum!) 
 

Anmälan 
Anmäl dig nu via e-post: aliv@autisterna.se och 
sätt in avgiften (3000 kr oftast) på föreningens 
bankgiro 5631-3034. Så bekräftar vi sen att du 
har plats. Platser ges i ordning tills de är slut. 
 

Anmälan är bindande. Man garanteras inte få 
tillbaka avgiften om du ger återbud (oavsett skäl). 
Om arrangemanget ställs in återbetalas avgiften. 
 
Övrig information 

 Alla logirummen har egen toalett och dusch. 
Nio rum delar på ett kök/sällskapsrum. 

 Tåg går till Mjölby eller Motala, sen länsbuss. 

 I Vadstena finns: En mycket fin klosterkyrka, 
slott, leksaksmuseum, Mårten Skinnares hus 
och Hospitalsmuseum. Vissa inträden ingår. 

 Hundar eller andra djur är inte tillåtna på 
anläggningen, enligt folkhögskolans regler. 

 Rullstolsanpassade är inte de logirum som 
föreningen hyr. Men hiss finns till Arken. 
Mejla föreningen för att diskutera lösningar. 

 Lägret är ideellt utan vinst eller lön till någon. 

 Pris är samma om du deltar bara del av tiden. 
 
Frågor 
Jag, Torbjörn Andersson, svarar gärna på frågor, 
på e-postadress aliv@autisterna.se (eller annan). 
Vänd er INTE till stället för frågor, utan till mig. 
Försök INTE ringa, jag kommunicerar via e-post. 
 
Föreningen Autisterna är en svensk förening för 
vuxna autister. Medlemsavgift per år är 150 kr.  
Vi tar gärna emot donationer till Autist-läger. 
Information: http://autisterna.se/ 
 
Infoblad får gärna skrivas ut, kopiera och spridas. 
Innehållet uppdateras efterhand. Nu: 2022-05-28 
e-post: aliv@autisterna.se   Infobladet finns på:  

autisterna.se 


