
 

 

LÄGERBREV 1: Definitiv anmälan till sommarläger på Vässarö 

Vi i lägergruppen, liksom gänget på Vässarö, arbetar för att Djupadals scoutkårs sommarläger på 

Vässarö ska bli av som planerat första veckan i augusti. Naturligtvis får vi räkna med att 

förutsättningarna kan ändras och då får vi ta ställning till det då - och i så fall kommer nya besked, 

men för nu: 

Om ni vill läsa om hur Vässarö planerar för sommaren finns ett brev från dem att läsa på vår 

hemsida: https://djupadal.scout.se/scoutkar/det-kom-ett-brev-om-hopp/ 

Vi får vara max 50 personer i vår lägerby, och nästan alla platser är fyllda, vi är nu 49 scouter i alla 

åldrar som är anmälda att följa med.  

 

DEFINITIV ANMÄLAN 

 

Den anmälan som hittills gjorts är preliminär – men den 31/5 blir anmälan definitiv om du inte 

avanmäler dig innan dess med mail till lägergruppen. (Maila i så fall: pia@miragomedia.com).  

Den 31/5 ska också hela lägeravgiften vara inbetald. 

Lägeravgiften för hela veckan inkl transport, mat och aktiviteter är 2.100 kr för scouter. Betala in 

lägeravgiften minus anmälningsavgiften på 500 kr (förutsatt att du betalat denna) till kårens plusgiro 

53 94 70-5. Märk inbetalningen med scoutens namn, avdelning och ”Vässarö 2020”. 

 

TRANSPORT & TIDER 

 

Vi har med hänsyn till smittspridningsrisk bestämt att vi kommer att åka buss till och från Stockholm 

(istället för tåg och lokaltrafik).  

 

Vi kommer att åka buss över natten upp till Stockholm. Bussen rullar från Elinelunds gård kl 22.00 

fredagen den 31/7. Samtliga samlas senast kl 21.40!  

Vi räknar sedan att vara på bryggan i skärgården ca. kl 7.30 morgonen efter för båtfärden över till 

Vässarö. Vi ber alla ta med en liten frukost-matsäck för den tidiga morgonen. En förstärkt frukost 

serveras sedan när vi kommit till ön.  

Hemresan sker över dagen lördagen den 8/8 med beräknad hemkomst till Elinelunds gård ca. kl 

19.30. 
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LITE PRAKTISKT 

 

Vässarö är sedan i år en kontantfri ö. För de som inte själva har kort eller swish kommer vi att ordna 

en ”bank” så att man kan ha lite fickpengar innestående för köp av tex en glass i kiosken. Vi 

återkommer om detta. 

 

Vässarö ligger inte i det värst drabbade området för TBE men det har förekommit, så vaccination 

rekommenderas.  

På Vässarö kommer vi att ha ett spännande program och har redan planerat segling, paddling, 

flottbygge och trapperspår men mer återstår att planera och där vill vi gärna ha alla deltagares hjälp. 

När alla anmälningar är definitiva återkommer vi med en liten enkät om vad man är mest sugen på 

att göra i sommar på scouternas egen ö! 

Lägerbrev och annan information om lägret hittar du löpande på: 

https://djupadal.scout.se/sommarlager-pa-vassaro/ 

 

Med drömmar om en härlig lägervecka på Vässarö! 

Lägergruppen 
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