
Lägerbrev 4 
Till alla scouter, föräldrar och andra medlemmar i Sköndals land- och sjöscoutkår som är 
anmälda till årets sommarläger Explorer 2020. 

Uppdatering om lägret 
Det här brevet innehåller information om Corona, transporter till och från Vässarö samt vad vi 
behöver hjälp med av dig som förälder för att lägret ska bli bra. 

Corona 
Under sommaren har det varit flera läger på Vässarö, och det har gått bra! Nya rutiner, regler 
och massvis med handfat utspridda på ön där man kan tvätta händerna under rinnande 
vatten har fungerat bra. 

Det, tillsammans med kårens egna modifieringar av hur vi i år bedriver läger, gör att vi känner 
oss trygga i vårt beslutet att genomföra lägret. 

Med det sagt skulle vi vilja lyfta tre saker i detta lägerbrev: 

1. Stanna hemma om du är sjuk! Den som har symptom kommer tyvärr inte kunna följa 
med på årets läger. 

2. Se till så någon kan hämta ditt barn om hen blir sjuk. En av de nya reglerna som 
Vässarö har är att om någon får symptom under sin lägervecka så kommer den 
personen att behöva lämna ön. Det är därför bra om ni föräldrar ser till så det finns 
någon som kan möta upp barnet, vid Strömsvikens brygga utanför Norrtälje, inom ett 
dygn om hen skulle bli sjuk. 

3. Den som tillhör en riskgrupp avråds från att delta på årets läger. Om du av den 
anledningen inte kan delta - Hör av dig snarast. 

Transport 
Vi kommer resa med abonnerade bussar som avgår från Sköndals centrum. För er som 
anmält att ni reser med egen bil behöver ni anpassa er reseplanering så ni är på plats 
samtidigt som bussen då vi ska med samma båt från Strömsviken till Vässarö.  
 
Vi rekommenderar att packa med sig något att äta och dricka under resan så vi håller 
humöret på topp! Efter ankomst med bussen så ska vi åka båt ut till Vässarö, båtfärden tar 
ca 30 minuter, så det dröjer ett tag innan vi får i oss mat på Vässarö.  

Kom i tid till samlingen. Bussen väntar inte. 

 



Datum   Avgång från  Samlingstid  Ankomsttid  Ankomst till 

2 augusti  Sköndals centrum  9:00  11:45  Strömsviken, Ellan  

6 augusti  Sköndals centrum   8:00  10:50   Strömsviken, Ellan  

9 augusti  Strömsviken, Ellan  11:45  14:30   Sköndals centrum 

Förälder och sugen på läger? 
Scoutkåren är beroende av att föräldrar följer med och hjälper till under lägret. Vi skulle 
behöva hjälp av två till föräldrar som är med under hela eller första delen av lägerperioden. 
Har du inga planer och skulle vilja spendera några dagar i skärgården tillsammans med ditt 
barn - Hör av dig! 

Lägerpackning 
För att kåren ska få med sig all utrustning till Vässarö så behöver vi hjälp att packa allting 
samt att packa upp allting när vi är tillbaka i Sköndal igen.  

Har du möjlighet att låna ut ett släp med grindar till kåren så skulle vi vara väldigt 
tacksamma, hör av dig i så fall så pratar vi mer om hur vi löser det.  
 
Lägerpackningen kommer köras ut till Vässarö dagen före lägret, lördagen den 1:a augusti. Vi 
behöver hjälp för att få med allting, samling vid scoutlokalen klockan 09.30. 

När vi kommer tillbaka efter lägret så behöver vi likande hjälp för att lasta ur allting, 
lägerpackningen transporteras samtidigt som scouterna så det bör ankomma till scoutlokalen 
ca 14.30. 

Mer information 
Har du frågor om lägret hör av dig till Sara Thunström (sara@slsk.se) eller Christopher 
“Stoffe” Munkestam (stoffe@slsk.se, 073-959 94 60). Under tiden fram till lägret kan du 
också hitta information från lägerkommittén på lägrets Facebook-sida ”Scoutlägret Explorer 
2020” och på explorer2020.scout.se, eller på Sköndals land- och sjöscoutkårs egen 
hemsida https://slsk.scout.se/sommarlager2020/. 
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