
                 
 

 

Föreningens fjällhus i Vemdalsskalet – Helmystugan 

 

VECKA 4 = Student Skiweek i Vemdalen = Helmystugan är reserverad för våra unga vuxna 

 

Båda lägenheter är reserverade för våra unga vuxna i vecka 4, men man behöver inte vara student.  

Vi välkomnar våra unga vuxna att boka in sig. Följande gäller: 

• Ni ska vara fyllda 18 år 

• Ni har själva varit behandlade för cancer, eller är syskon till någon som haft cancer. Självklart gäller det även 
dig som mist ett syskon i cancer. Man får inte ta med andra kompisar. 

• Ni ska vara medlemmar i Barncancerfonden Östra. Den som flyttat hemifrån ska ha eget medlemskap. 

• Ni betalar ingen hyra den här veckan. 

• Mat bekostar och ordnar ni själva 

• Ni får ersättning för resan – bil, buss eller tåg. Ni bokar resa själva. Försök gärna samåka om ni åker bil. Man 
kan åka buss från Stockholm hela vägen till Vemdalen, harjedalingen.se. 

• Det ingår skipass och slutstädning, men det ska vara ordning, diskat och soporna ska vara tömda. 

• Om ni inte har med egna lakan måste ni hyra på plats. Det kostar 175 kr/person. 

• Skistar ger 25% rabatt på hyra av skidor/bräda och lektioner. 

• Om ni känner ung vuxen i annan BCF-förening kan hen också ansöka, men Östra betalar inte för resan. Om 
det blir många ansökningar har Östras medlemmar alltid förtur. 

Studentveckan är söndag till torsdag, men ni får naturligtvis ha lägenheten lördag till lördag 21-28 januari, 2023. 

Skipassen gäller hela veckan. 

För att boka fyller du i samma formulär som gäller för andra och det hittar du på vår webbplats under Stöd i din 

närhet/Rekreation och boenden/Vemdalsskalet eller länken här.  

Skriv vecka 4 i 1:a val och förtydliga gärna med “studentveckan” i övriga upplysningar. Ange också ditt födelseår och 

datum, samt vilken förening du är med i. Varje ansökan gäller en (1) person. Det är först till kvarn – ansök nu!       

 

Jättevälkomna – fullt ös i backen! 

 

                                                               Scrolla för lite information till - > 

 

 

https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/ostra/stod-i-din-narhet/rekreation-och-boenden/vemdalsskalet---helmystugan/


                 
 

 

Barncancerfonden Östra utvärderar löpande åtgärderna för minskad smittspridning, och förändringar gällande 

bokningar av Helmystugan kan komma att ske. Detta gäller såväl nya bokningar som redan befintliga bokningar av 

boendet. Vi kommer att följa gällande rekommendationer samt eventuella restriktioner från Folkhälsomyndigheten 

och regeringen. 

Vi har inte rätt att kräva covidpass men av omtanke både om dig själv och andra är det närmast ett krav att du ska 

vara vaccinerad mot Covid 19 för att åka upp i studentveckan. Ni kommer att vara flera som delar rum. 

 

I samband med att du anmäler dig till studentveckan godkänner du automatiskt att vi delar dina kontaktuppgifter till 

SkiStar för administration av bokningen, och dessutom till övriga som har bokat sig denna vecka. Detta för att ni ska 

kunna ha möjlighet att kontakta varandra för ev samåkning eller liknande. Inga uppgifter om behandling etc ges ut. 

Läs mer om hur vi behandlar era personuppgifter i vår integritetspolicy här. 

https://www.barncancerfonden.se/lokala-foreningar/ostra/om-foreningen/integritetspolicy/

