
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seniorkollo 
Här har du chansen att träffa nya bekantskaper, äta god mat, 
gå på anordnande promenader, trivselkvällar, allsång, åka på 
utflykter,  och gott om tid för vila och umgänge. Välj själv 
vad Du vill vara med på. 

 
Vem kan söka? 
Du är 65 år eller äldre och bor i Västerbotten. Du behöver 
klara din personliga omvårdnad och själv kunna förflytta 
dig på området vid Solviks Folkhögskola som inte är helt 
tillgänglighetsanpassat – men t.ex rollator är inget hinder. 

 
Vaccination 
Du som deltar ska kunna visa upp intyg på genomförd 
vaccination. 

 
Kostnad 
Kostnaden är 3000 kr/person. I priset ingår helpension 
(frukost, fm fika, lunch, em fika, middag samt kvällsfika), 
boende i dubbelrum och busstransport vid utflykter. Vid 
särskilda skäl så kan man få ett enkelrum där man delar 
toalett och dusch med andra deltagare. 
 

Var ligger Solvik 
Solviks folkhögskola ligger i byn Frostkåge vid E4:an ca  
1,5 mil norr om Skellefteå och ca 1,5 mil söder om Byske. 
Adressen är Frostkåge 105,  93492 Kåge. 

 
Ansökan 
Senast 15 maj vill vi ha din ansökan. Skicka till adressen 
nedan. Vi lämnar sedan besked till alla som sökt kursen 
senast 15 juni 
 
 

Funderingar? 
Har du frågor om kollot, kan du kontakta någon av oss: 
 
Wiveca Ögren 
Tel: 0910-73 20 04, 076-492 79 20 
E-post: wiveca.ogren@solviksfolkhogskola.se 

Lars-Erik Nilsson 
Tel: 070-226 53 83 
E-post: lars-erik.nilsson@solvikfolkhogskola.se 

    

  
 

Solviks Folkhögskola 
Frostkåge 105 
934 92  Kåge  

www.solviksfolkhogskola.se 
info@solviksfolkhogskola.se 

0910-73 20 00 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ansökan till  
Seniorkollo på Solviks Folkhögskola 

 
 
 
 
 

Personuppgifter    

Efternamn Förnamn 

  
Personnr E-postadress 

  
Gatuadress  Postnr  Postadress 

   
Tel nr bostad Mobiltelefon eller annat tel nr   
  

 

Eventuella matallergier  

      

      
  

Behöver du ha med en rollator Har du socialt nätverk i den utsträckning du önskar? 

  Ja      Nej   Ja     Nej  
 

Berätta kortfattat varför du väljer att ansöka till seniorkollot: 

 

 

 
 

Anhöriguppgifter - Telefonnummer och namn på någon anhörig som vi kan kontakta om något händer dig. 
 

 
 

GDPR 
Solvik har rättigheter och skyldigheter att behandla och lagra personuppgifter så länge de behövs för ändamålet.  
Andra myndigheter som kommer att ta del personuppgifterna är SCB (Statistiska centralbyrån).  

 

Datum  Namnteckning 

 

    
          

 
 
 

Skicka din ansökan till: Solviks folkhögskola 
 Seniorkollo   
 Frostkåge 105 
 934 92  Kåge  

Telefon: 0910 - 73 20 00  
E-post:   info@solviksfolkhogskola.se 

Seniorkollot vänder sig till dig som… 
… fyllt 65 år 
… klarar av din personliga omvårdnad och egen medicinering 


	Seniorkollo på Solviks Folkhögskola

