
 

 

LÄGERBREV 2: Snart dags för läger på Vässarö! 

I och med att FHM har ändrat sina rekommendationer om resor inom landet så fortsätter vi att 

planera för vår lägervecka på Vässarö! 

 

ANGÅNDE COVID -19 

 

Smittspridningen av Corornaviruset är inte över och vi måste förhålla oss till att åka på läger under 

särskilda förutsättningar.  

Vi vill därför påpeka följande: 

 

- att det är av absolut yttersta vikt att bara friska personer sätter sig på bussen och åker på läger. 

Har man några sjukdomssymtom måste man tyvärr stanna hemma, hur tråkigt de än är.    

- om någon deltagare på lägret uppvisar sjukdomssymtom kommer denna person att isoleras på ön 

till dess att personen kan hämtas. 

- om någon insjuknar behöver denna lägerdeltagare hämtas hem snabbast möjligt. Det är upp till 

varje familj att ha en plan för att kunna hämta hem en sjuk deltagare, barn som vuxen, i och med att 

denna behöver lämna ön så fort som möjligt och inte kan åka buss hem med övriga lägerdeltagare.  

- På Vässarö kommer vi att leva lägerliv utomhus. Vi kommer att arbeta för att minska smittspridning 

och för god hygien samt ha så lite kontakt som möjligt med andra utanför vår egen lägergrupp som 

är begränsad till 50 personer. 

 

Mer om detta finns att läsa i vår riskbedömning som finns på hemsidan: 

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

 

TRANSPORT & TIDER 

 

Som tidigare meddelats kommer vi 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!  

Skulle något problem uppstå strax innan avresa är Pia Arvidsson ansvarig ”reisleiter” på bussen och 

nås på telefon 070-672 98 08. 

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. 

 

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


 
 

 

 

 

BANK 

 

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. De som vill 

”sätta in” fickpengar till sitt barn i ”banken”, maila till pia@miragomedia.com, så får ni vidare info.   

PACKLISTA 

 
En packlista inför lägret ligger tillsammans med alla annan info på: 

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

 

Vi ses på Vässarö! 

Lägergruppen 
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