
  

Som vanligt bor vi i tält och lagar vår egen mat 

I köken vi själva byggt.  

Definitivanmälan - förlängd  

 

                     
 

Vi har som väntat fått in fler intresseanmälningar än väntat ☺ - väldigt roligt!  

Nu är det dags att skicka in definitivanmälan.  

På lägret väntar en massa aktiviteter, både scoutigt och lustigt och mer därtill. 

Pandemirestriktioner kan dock sätta stopp för vissa aktiviteter som disco eller 

karaoke i caféet. Vi hoppas dock allt kommer gå att genomföra. Här ett axplock: 

beachvolleyboll, disco, flottbygge, ”silver och päls”, hantverk, Tricampgängets 

lägerbål, kanot, lådbil, bågskytte, såbabandy och mycket bada och mysa i tälten. 

Säkert är att de äldre går på hajk i de vackra omgivningarna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resa: Endast ett fåtal anmälde intresse för gemensam buss. Det går att åka kollektivt, 

men vi tror att många väljer att skjutsa med bil. Samåk gärna!                                          

Vi kan hjälpa till att samordna resor.  

Info: exakta restider, utrustningslista mm kommer i senare lägerbrev. 

Med sommarlägerlängtanshälsnngar från lägerkommitten Erik Borglin och Magnus Söderbom 

Bokningsregler – nu ändrade: 

Det går nu att anmäla sig fram till 3 juni. 

Fyll i bifogad anmälningslapp med kontakt och hälsouppgifter. 

Efter 3 juni återbetalas inte lägeravgiften. 

Om lägret ställs in, tex av pandemiskäl, så återbetalas lägeravgiften. 

 

Lägret är vecka 30, 24-31 juli. 

Kostnad 1500 :- + ev fickpengar till kiosken 

Resa ingår ej. 

Definitivanmälan före 12 maj , nu 3 juni 
Se bifogad anmälningslapp 

– avgift 50 kr (återbetalas ej) 

 swishas till 1230700906  

Slutbetalning senast 3 juni: 1450 kr 

Swisha helst annars betala till bg 5981-8690 
 

PARTILLE 

SCOUTKÅR 



 

Anmälningslapp för Partille scoutkårs sommarläger Kragenäs 2021 

Mailas till erik.borglin@bahnhof.se eller skriv ut, fyll i och ge till avdelningsledaren, 

före 12 maj, nu 3 juni,  glöm inte swisha anmälningsavgiften på 50 kr. 

 

Namn och kontaktuppgifter. 

1. Deltagares namn: 

2. Avdelning:  (Fåglarna/gnagarna/rovdjuren/svamparna) 

3. Adress: 

4. Scouts ev mail: 

5. Scouts ev mobilnr: 

6. Mors namn och mobilnr: 

7. Mors mail: 

8. Fars namn och mobilnr: 

9. Fars mail: 

Hälsouppgifter, mat mm 

10.  Antal meter jag kan simma: 

11.  Specialkost (ej dieter): 

 

 

12.  Allergier: 

 

 

13.  Sjukdomar och/eller mediciner: 

 

 

14.  Annat ledarna behöver veta: 

  



 

Resa till Kragenäs med bil, eller kollektivtrafik. 

Kragenäs ligger vid kusten i Bohuslän i Tanums kommun, ca 15 mil från Sävedalen 
(drygt 30 t.o.r.) Med bil tar det ca 1,5 timme att köra dit. Samåk gärna, vi kan hjälpa 
till med att matcha samåkningsgrupper. Vi brukar föreslå ca 20 kr milen som en 
lämplig ersättning till de som skjutsar. 

Det går även att åka buss, det tar över 2 timmar från Göteborg. Vi kommer ha några 
bilar på plats och kan förhoppningsvis hämta vid busshållplatsen, eller tåget.  

Vi siktar på att börja lägret på förmiddagen 24/7, vid 11, och avsluta 31/7,  klockan 15.  

Mer information i nästa lägerbrev som kommer i slutet på maj. 

 

Adress 
Kragenäs 
Myren 3 
457 91 Tanumshede 
För övergripande karta, se Google maps. 
Koordinater för lägerområdet: 
N58° 47.940′ / 58°47’56.4″N 
E011° 13.600′ / 11°13’36.0″E 
 
Bil eller privat buss 

Vägbeskrivning: 
1. Söderifrån: kör E6 norrut mot Oslo. Österifrån: följ länsväg 163-166 västerut mot E6. 

Fortsätt norrut på E6 mot Oslo. 
2. När du har passerat Tanumshede, fortsätt ytterligare ca 10 km och ta avfart 108, skyltat 

Resö. Vägen härefter är dåligt upplyst, så vidta försiktighet om du kör kvällstid. 
3. Fortsätt skyltning mot Resö/Tanumshede i de följande rondellerna. Fortsätt skyltning 

åt höger mot Resö när vägen delar sig. 
4. Efter ca 1,5 km möts du av skylten GBG-Scouternas Kragenäs. För att komma till 

gästparkeringen, sväng vänster och följ vägen. 
5. Om du vill komma till Pannbergsstugan fortsätter du längs vägen istället för att svänga 

av vid skylten GBG-Scouternas Kragenäs. Ta istället nästa avfart åt vänster (innan 
bron till Galtö) och därefter vänster igen mot en vägbom. Håll därefter till höger tills 
vägen tar slut. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats med kollektivtrafiken (Västtrafik) heter Kragenäs vägskäl. 
Hållplatsen är belägen på gångavstånd, ca 3 km, från lägerområdet. Alternativt finns 
busshållplatsen Lurmotet ca 5 km från lägerområdet. 
Närmaste tågstation heter Överby station och ligger ca 8 km från Kragenäs. Även 
denna station hanteras av Västtrafik. Mer information om biljetter och tider finns 
på Västtrafiks hemsida. 
 
Samma info digitalt: 
https://kragenas.scout.se/hitta-hit/ 


