
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tomten bor inte på nordpolen och inte ligger 
hans verkstad där häller, den ligger nämligen i 
Ransberg. Varje sommar åker tomten och 
tomtemor iväg på semester för att ta det lugnt i 
två veckor. Under den tiden är det chefsnissen 
som har hand om leksakstillverkningen i 
tomtens verkstad, för tomtensverkstaden måste 
göra leksaker hela året om annars så hinner 
nissarna inte göra klart alla leksaker till jul. 
I sommar är scouterna från Knivsta välkomna att 
besöka tomtens verkstad och se hur allt går till på 
riktigt. Men… blir det som tomten önskar? 
 

I sommar åker vi och hälsar på i tomtens verkstad på 
”Scout Camp Ransberg” i Värmland 

 
Det är olika lägertider beroende på ålder.  

Som vanligt är givetvis föräldrar och syskon varmt välkomna att vara med.  
Gällande Bäverscouter så är det obligatoriskt att ha en medföljande vuxen med sig. 

 

28 juli – 3 augusti:  
Upptäckare, Äventyrare, Utmanare och Rover 

 
31 juli – 3 augusti:  

Bäver och Spårarscouter 
 

  



 
 

Anmälan gör du på kårens hemsida: 
www.knivsta.scout.se 

Anmäl dig NU!  
Senast 25 april 2019 måste vi ha din anmälan 

 
 

 

Lägeravgiften   
 Scouter och syskon i scoutaålder som deltar hela veckan: 

 2 100 kronor inklusive bussresa. 
 

 Scouter och syskon som deltar halva veckan:  
1 650 kronor inklusive bussresa.  
 

 Föräldrar och yngre syskon betalar självkostnadspris: 
220kr/dygn + bussresa 850 kr.   

 
 
 
 
 

 

Alla kan följa med! 
Ingen skall behöva avstå från ett läger av ekonomiska skäl! Vill ditt barn åka med, men 
familjen har inte råd? Det går bra att söka bidrag till lägeravgiften. En sådan stiftelse är 
Majblommekommitte n. Insamlade medel från majblommeförsäljningen går oavkortat 

tillbaks till barn och ungdomar i Knivsta kommun med särskilda behov.  
Det finns även andra stiftelser dit man kan vända sig. 

Kåren har också bra utrustning att låna ut för en lägervecka. 
(ryggsäck, sovsäck, liggunderlag)  

 
 
 
 
 
 

Du hänger väl med? Det kommer bli kul! 
 

Ellie, Anna, Mia, Christoffer, Sofia och Karin 
 
 

Frågor?  

Karin Stenborg  karin.stenborg@yahoo.com  070-337 10 88 


