
 

SOMMARKOLLO 2021 
Kumla Barnens dag 

 

 
 
Du som går i årskurs 2 - 6 och bosatt inom Kumla kommun är välkommen att söka till någon av de två kolloperioderna 
på Kumlagården i Åsa, Halland, i sommar. Här finns många bra ledare som tar hand om dig och dina kompisar.  
De följer er till badet, ordnar lekar, aktiviteter och andra sysselsättningar.  
 
Våra värderingar är att alla barn är lika mycket värda. 
 
Du kan välja mellan två perioder: 
Period 1: 21 juni - 30 juni 
Period 2: 1 juli - 10 juli 
 
Kostnaden per period och barn är 1150 kronor. 
Stödmedlem till föreningen, så att vi kan fortsätta vårt goda arbete, kostar 150 kr. (inte obligatorisk) 
 
 
Ansökan om deltagande i sommarveckorna på Kumlagården sänds till: 
 
Kumla Barnens Dag 
c/o Stefan Hollsten 
Isgatan 11 
702 23 Örebro 
 
Verksamheten kommer bedrivas under förutsättning att Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter det.   

 
 
 

Anmälan måste vara Kumla Barnens Dag tillhanda senast den 15 april 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOMMARKOLLO 2021 
Kumla Barnens dag 

Sökande 
Barn, namn Personnummer 

Adress Postadress 

Telefon bostaden (även riktnummer) Telefon mobil (förälder) 

Barnets skola Barnets klass 

Antal hemmavarande syskon Åldrar 

E-post(förälder)

Hälsotillstånd 
Har barnet fått stelkrampsspruta? Om ja, ange vilket år 

Ja Nej 

Är barnet sängvätare? 

Ja Nej 

Andra problem (t ex allergi, diabetes eller annan sjukdom) 

Specialkost 

Laktosintolerans  Glutenintolerans  Annan specialkost  

Tar barnet medicin? Om ja, ange vilken medicin barnet tar 

Ja Nej 

För vad tar barnet medicin 

Övrig sommarverksamhet 
Har barnet annan verksamhet,  
typ läger eller dylikt planerad för sommaren? 

Om ja, ange verksamhet och vilket datum 

Ja Nej 

Planerar familjen någon gemensam semester 
under sommaren? 

Om ja, ange när 

Ja Nej 

Tidigare vistelse på Kumlagården Om ja, ange år 

Ja Nej 

Sommarkolloperiod 
Kryssa för önskad period 

Period 1 Period 2 

Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 

Använd gärna blankettens baksida för er motivering av ansökan! 
Ansökan om deltagande i sommarveckorna på Kumlagården sänds till: 
Kumla Barnens Dag c/o Stefan Holllsten Isgatan 11702 23 Örebro 
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