
Vallentuna Scoutkårs sommarläger 2021: 

Tintin på Vässarö 
Lägerbrev #4: Utresa och hemresa 

 

Nu är det inte långt kvar till lägret! Om en vecka börjar vi åka ut till Vässarö för att 

hjälpa Tintin att lösa ett stort mysterium. 

 

Utresa och hemresa 

Vi kommer som tidigare meddelat att åka buss gemensamt från Vallentuna IP upp till Vässarö, och 

från Vässarö och hem igen när lägret är slut. 

Se till att komma i tid! Både scouter och packning ska hinna packas på bussarna. 

 

Vilka? När och var? 

Utresa Söndag 1/8  
Upptäckare, äventyrare och utmanare 

Samling klockan 06.30, vid Vallentuna IP 

Utresa Torsdag 5/8 
Spårare 

Samling klockan 07.30, vid Vallentuna IP 

  

Hemresa Söndag 8/8 
Alla 

Ankomst vid Vallentuna IP cirka 13.30 

 

Mellanmål 

Då utresan börjar ganska tidigt, och det kommer ta ett par timmar innan vi är framme på Vässarö 

och det är dags för lunch, så kan det vara bra att packa med ett litet mellanmål samt vatten att 

dricka. Exempelvis frukt eller en smörgås samt en fylld vattenflaska. 

 

Covid-19 

Vi har gjort flera anpassningar av lägret för att minska risken att någon blir sjuk, eller att någon som 

är sjuk smittar andra.  

Men om en scout blir sjuk, eller uppvisar symptom på Covid-19, så kommer dom behöva åka hem 

från Vässarö. Det betyder att ni som föräldrar kommer behöva hämta er scout på Singö om dom blir 

sjuka eller uppvisar symtom på Covid-19.  

Det betyder också att det är extra viktigt att er scout har med sig, och tar sin eventuella 

allergimedicin för att undvika att allergisnuva förväxlas med symtom av Covid-19  

 

Lägerkiosk. 

På Vässarö finns en lägerkiosk. Kiosken säljer både kläder med Vässarö-tema, samt godis och lite 

andra småsaker. Kiosken tar endast emot betalkort eller Swish numera (det är tyvärr inget vi kan 

påverka). Mer info finns på Vässarös hemsida: vassaro.se/om-vassaro/kiosken/ 

file:///C:/Users/Max/Desktop/vassaro.se/om-vassaro/kiosken/


Packning: 

Det är bra att märka sina saker ordentligt. Det är viktigt att man håller ordning och reda på sina 

saker och att man vet vad man har med sig. Scouten bör själv packa sina saker i sin ryggsäck hemma 

i Vallentuna, för det kommer de sedan behöva kunna när vi lämnar tältplatsen innan hemfärd. Var 

gärna med och övervaka som vuxen att de får med sig alla saker på packlistan, men låt scouterna 

själv stoppa ner allt som skall med. 

 

Scouterna kommer själva att bära sin packning en kortare sträcka. Allting måste därför vara packat i 

en ryggsäck som scouten kan bära själv. Scouten kommer att bära både sin större ryggsäck och sin 

dagryggsäck samtidigt. Se därför till att scouten har packat allting i sin ryggsäck så att den kan 

bäras. Se också till att sovsäck, liggunderlag och annat som fästs utanpå ryggsäcken är väl fastsatt. 

Packa inte med några elektroniska prylar, läsk eller godis.  

 

En packlista finns i det förra utskickade lägerbrevet (Lägerbrev #3). 

Eller på vår hemsida: vallentunasck.scout.se/sommarlager/sommarlager-2021 

 

Lägerkommitté och kontakt:  

Lägret planeras av ledare från Vallentuna Scoutkår, har du några frågor eller funderingar? 

 

Prata med din avdelningsledare eller kontakta oss på: sommarlager@vallentunascoutkar.se 

Eller via telefon på 073 569 69 60. 
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