
 

 

Äntligen är det dags! 
Missa inte höstens roligaste och mest givande helg! 

Familjeträff 2012 i Bohuslän 

 
 

 

Vem? Inbjudna till familjeträffen är huvudmedlem och dennes föräldrar (två vuxna). 
Huvudmedlem i föreningen är person som har diagnosticerats med Narkolepsi i samband med 
vaccinering med Pandemrix och har erlagt medlemsavgift. Syskon och andra vuxna är välkomna i 
mån av plats och till självkostnadspris. 

När? Vår förening har vuxit rejält under det senaste året och antalet medlemmar har mer än 
fördubblats. Vid vår förra familjeträff var vi 63 medlemmar, nu uppgår medlemsantalet till ca 200 
personer. Detta innebär att vi inte längre har möjlighet att arrangera en träff där alla får plats. 
Utbudet på konferensanläggningar som med enkelhet kan ta emot så många gäster är begränsat. 
Med föräldrar och syskon blir vi kanske så många som 800 personer! Vi har därför beslutat att i år 
erbjuda två familjeträffar för att möjliggöra för alla att kunna vara med.  

28-30 september – Denna helg välkomnar vi huvudmedlemmar födda 1997 eller senare 

5-7 oktober – Denna helg välkomnar vi huvudmedlemmar födda 1996 eller tidigare 

Vi börjar på fredagen kl 13:00 och avslutar kl 12:00 på söndagen. 

Var? Vi är oerhört stolta över att kunna förlägga årets familjehelger till den fyrstjärniga 
konferens- och spaanläggningen Bokenäs Hav Spa Möten.  

Bokenäs ligger otroligt vackert vid Koljöfjordens strand i Bohuslän. Fast det ligger så fantastisk mitt i 
skärgården så är det enkelt att ta sig hit. Bokenäs ligger på fastlandet norr om Orust inte långt från 
E6:an. Det är ca 9 mil från Göteborg och 6 mil från Trollhättan. 

Bokenäs erbjuder en uppsjö av aktiviteter varav några noggrant utvalda kommer att utgöra del av 
helgens fasta program. Nämnas kan att vi kommer att ha fri tillgång till anläggningens spaavdelning 
med aqualounge, relaxpool, varma källor, gym, panoramabastu, idrottsplats med tennis, minigolf, 
fotbollsplan, boule, motionsslingor, havsbastu. 



Vi bor i fina lägenheter som klättrar uppför berget, samtliga med havsutsikt. Varje lägenhet har sex 
sängplatser och rymmer kök/matrum/vardagsrum med bäddsoffa, TV och utgång till balkong eller 
uteplats, två sovrum (dubbelsäng respektive våningssäng) och toalett med dusch. För att så många 
som möjligt skall få plats så gäller principen en lägenhet per huvudmedlem (familj). Fyra lägenheter 
är handikappanpassade och till fyra lägenheter är det tillåtet att ta med sig husdjur.   

För den nyfikne som vill titta runt lite så gå in på http://www.bokenas.com/ 

Busstransfer kommer att erbjudas från Göteborgs C samt Landvetter för de som inte kommer 
med egen bil.  

Varför? Helt enkelt för att det är så oerhört värdefullt att komma samman och utbyta tankar, 
erfarenheter och dela glädje och sorgeämnen med andra i samma situation.  

Detta är giltigt oavsett om man är den som har fått narkolepsi, är förälder, vårdnadshavare eller 
syskon. Utöver detta så är det ett bra tillfälle till att få aktuell information om vad som är på gång 
samt föra samtal och ställa frågor om narkolepsi som sjukdom; framtid, förhoppningar, farhågor.  

Program? Programmet under dagarna kommer bland annat att innehålla information från  

Narkolepsiföreningen: aktuell information om vilka frågor vi jobbar med och vad som är på gång 

Föreningens ombud: Mats Wikner och Veronica Johansson informerar om aktuellt kring 
försäkringsfrågorna 

Läkemedelsförsäkringen: uppdaterad information om aktuellt läge och vad som händer härnäst 

Läkemedelsverket: information om deras arbete samt forskningsfrågor 

Ågrenska: förmedlar erfarenheter från genomförda veckor och besvarar frågor om kommande 

Föredrag: I dagsläget har vi fått klartecken från David Lega för oktoberhelgen 

Gott om tid för samtal och många roliga aktiviteter för hela familjen. Överraskning lördag kväll! 

Programmet finns på hemsidan och uppdateras efterhand, håll utkik där! 

Övrigt? Kostnad:  
Narkolepsiföreningen står för mat och husrum under vistelsen på Bokenäs, busstransfer samt alla 
aktiviteter som utgör del av programmet. Detta gäller för huvudmedlem samt två föräldrar.  

För tillkommande vuxen och barn utgår en kostnad per person på 300 SEK för vuxen och 150 SEK 
för barn (under 18 år).  

Resa till och från träffen får var och en arrangera och bekosta själv. 

Anmälan? Ni anmäler er enkelt genom att gå in på vår hemsida och fylla i det formulär som fås upp 
via länk som återfinns under flik ”Aktuellt”.   

I anmälningsblanketten kommer det att finnas ett fritextfält för eventuella särskilda önskemål. 
Exempel på detta kan vara att man vill bo nära familj NN, behov av handikappanpassad lägenhet, 
begäran om att bo i viss del av området med t ex närhet till lekplats eller restaurangen eller att man 
vill bo på bottenplan. Önskemålen kommer i möjligaste mån att tillgodoses.  

Sista anmälningsdag: 1 september 2012    ......men varför vänta – anmäl er idag!  
 

Varmt välkommen! 

Hoppas att vi ses någon av helgerna! 
Mer information om familjeträffen, anmälan samt program hittar du på vår hemsida 

www.narkolepsiforeningen.se 

http://www.bokenas.com/
http://www.narkolepsiforeningen.se/

