
 

 

  Fortsätt på andra sidan! 
 
 
 

 
 

BARN/UNGDOMSKOLLO 
ANSÖKNINGSBLANKETT 

 

 
 
Sommaren 2020 kommer alla Unga Stationer (Järva, Söder och Vårberg) att anordna kollo på 
vår kollogård Vännebo för barn 9-12 år (barn födda 2011-2008) och ungdomar 13-16 år 
(2007-2004). Fyll i blanketten och lämna/skicka in den senast den 20 april. Om ni erbjuds en 
kolloplats kommer vi att meddela er per sms och sedan kommer vi att kontakta er per 
telefon för att få och ge mer information. Under vecka 18 får ni svar om ni har fått plats. 
OBS. Vi har begränsat med platser till vårt barnkollo och kan inte erbjuda alla sökande en 
plats. Våra kollon är gratis.  
 
Sätt kryss för önskad period: 
 
12-17 juni ……………  Unga Station Vårberg (barn) 
2-7 juli ……………  Unga Station Söder (ungdomar) 
20-25 juli ……………  Unga Station Järva (barn) 
 
 
Vårdnadshavare 1…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Vårdnadshavare 2………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon:………………………………………………………… Mail: ……………………………………………………. 
 
Barnets namn………………………………………………… födelsedatum…………………………. 
 
Barnets namn…………………………………………………. födelsedatum…………………………. 
 
Barnets namn…………………………………………………. födelsedatum…………………………. 
 
Barnets namn…………………………………………………. födelsedatum…………………………. 
 
 



Skicka blanketten till: 
Stockholms Stadsmission Unga Station ”kollo” 
Fatburs Brunnsgata 26 
118 28 Stockholm                  
 
För frågor och mer information ring:  
Unga Station Söder, Emmelie Lund 08-6842 3344 
Unga Station Vårberg, Matilda Engström 08-6842 3297 
Unga Station Järva, Malin Oljelund 08-6842 3240 
 
 

Eftersom vi behovsprövar våra kolloplatser är det viktigt att ni fyller i följande: 

Ekonomi: 

       Lön ………………..kr/mån                                 

       Annat (A-kassa, CSN, försörjningsstöd, sjukpenning/sjukers) …………………kr/mån 

       LMA ……………….kr/mån      

 

Glöm inte att skicka med kopia på inkomstdeklaration/skattebesked från Skatteverket 

Här skriver ni varför ert barn vill åka på kollo och om det finns önskemål att åka 
tillsammans med kompis. OBS! VIKTIGT 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden, som du lämnar i denna ansökan eller vid andra 
kontakter med oss, används vid beslut om kolloplats. Uppgifterna kommer att lagras så länge som 
bedöms nödvändigt. Dessa uppgifter kan också utgöra underlag för statistik. Genom din underskrift 
godkänner du att de personuppgifter du lämnat i dessa handlingar får behandlas enligt ovan. 

Datum:  Underskrift:   
 
_________________ ______________________________________________________ 


