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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. 

1. KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Karin Stenborg  ordförande 
Ingela Marklund  vice ordförande 
Mats Westerborn  kassör 
Sussie Berglund  ledamot 
Jenny Rahm   ledamot 
Henrik Svensson  ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
August Wollter   ledamot 
 
Styrelsen har under året haft regelbundna och protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter. 
  
Revisorer har varit Birger Eriksson (ordinarie) och Cajsa Duganoff (suppleant) 
 
Valberedning till 2013 år stämma är Johan Werner och Mikael Fridén.  
 
Tommy Ahlborg har varit Stugtomte och Nicklas Wahlberg har varit Materialförvaltare; Henrik 
Svensson har organiserat försäljningen av Majblommor samt ansvarat för bidragsansökningar 
och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, märken och varor till 
julförsäljningen. 
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2. MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2012/2013 hade kåren 132 medlemmar vilket är en minskning med 2 medlemmar 
sedan föregående årsskifte. Vi noterar en betydande minskning bland de yngre barnen vilket 
beror på ledarnas önskan att arbeta med mindre barngrupper. Avhoppen bland de äldre barnen 
är fortsatt relativt få. Som tidigare hade vi kunnat rekrytera betydligt fler yngre barn om vi haft 
ännu fler ledare, men vi får glädja oss åt att vi kan erbjuda en populär och givande verksamhet 
för våra medlemmar. 

Vid respektive årsskifte hade kåren följande avdelningar och medlemsfördelning: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Rover 
Ledare och 
funktionärer

Totalt

2010 12 26 31 21 14 13 25 142 

2011 12 26 23 20 21 12 20 134 

2012 12 15 22 35 11 15 22 132 

Ändring 0 -11 -1 +15 -10 +3 +2 -2 

 

Vi har en aning fler pojkar än flickor, men fördelningen mellan flickor och pojkar är ändå relativt 
jämn bland våra ungdomar.  
 
Fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut så här vid årsskiftet 2012/2013: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 5 6 9 12 8 40 42% 

Pojkar 7 9 13 23 3 55 58% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 5 10 15 40% 

Pojkar 10 12 22 60% 

 

 

 

3. KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

Under året har Knivsta Scoutkår, som en av de första föreningarna i Knivsta, erhållit certifiering 
från Knivsta Kommun som godkänd Barn- och Ungdomsförening. För att bli certifierad har vi tagit 
fram en barn- och ungdomspolicy som bl.a. innefattar att alla ledare skall ha gått igenom 
Scouternas kurs Trygga Möten. I vår policy beskriver vi även vår värdegrund för uppträdande, 
bemötande, likabehandling, språkbruk etc och åtgärder vid kränkning eller misstanke om 
övergrepp. 

Även i år höll vi vårt mycket uppskattade Vintercafé  öppet för skridskoåkare och vinterflanörer i 
Knivsta. Under 10 vinterhelger under januari-mars hyrde scoutkåren Minigolfstugan vid 
Särstabadet och sålde våfflor, korv, kaffe, varm choklad med mera. Emma Westerborn, Thea 
Ahlborg och Beate Lidström delade huvudansvaret för den lyckade aktiviteten. Caféet var som 
vanlig mycket uppskattat och välbesökt och förutom att vi tjänade en god slant till kåren så var 
det bra reklam och spännande för alla scouter som hjälpte till med serveringen. 
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Under helgen den 4-5 februari deltog ett antal ledare på distriktets Upplandskurser på Wiks 
folkhögskola. Jenny, Nicke, Ingela och Marika deltog och August var med och ordnade bl.a. 
kvällsaktiviteten. Kurspassen var bl.a. foto, hjärt- och lungräddning, laga mat utomhus (minus 16 
grader, så äggen frös), trygga möten, Zumba, lekar samt gick spökvandring på slottet.  

Kårstämman 2011 hölls den 18 mars, i Minigolfstugan – direkt efter stängning efter den sista 
dagen med Vintercafé denna säsong. 

S:t Georg firades traditionsenligt i Gredelbykyrkan den 23 april. På programmet stod som vanligt 
märkesutdelning. Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften 
och fick som bevis på detta ”Var Redo”-märket. Äventyrsscouternas traditionella teaterpjäs om 
St. Göran och Draken byggde även i år på ett antal bisarra repliker som de olika patrullerna 
tvingats väva in i sina respektive akter. 

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god och kasen brann som vanligt mycket 
bra. 

Den 6 maj gick Miniatyret och Upptäcktsresan av 
stapeln i Sunnersta-gropen. På Miniatyret deltog 
spårarna med tre patruller och alla uppskattade 
innehåller i stationerna och lärde sig mycket. En av våra 
Upptäckarpatruller tog hem förstapriset och 
vandringspriset, jordgloben, fick ytterligare en Knivsta-
inteckning. 

Ledarfesten hölls hemma hos Ingela den 11 maj och 
var som vanligt välbesökt och uppskattad. Kåren stod 
för fina råvaror som ledarna tillsammans lagade till. 

Samma helg, den 12-13 maj var det premiär för Äventyrare-/Utmanare-hajken Scoutland Yard i 
Uppsala. Äventyrarna hjälpte konstapel Lindgren att samla bevis mot maffian (Utmanarna) i 
centrala Uppsala. Knivsta var mycket väl representerade både bland Äventyrarna och 
Utmanarna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 27 maj var det traditionsenlig fixardag i Lippinge under hustomten Tommys ledning. Vi rev 
gamla dasset, byggde nya entré-verandan och målade fasader. Dessutom fick vi kök och förråd 
rejält urstädade. 
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Sommarlägret hette LEK 2012 och utspelade sig på Vässarö den 29 juli – 4 augusti. Vi hade lite 
tur med hyggligt väder denna enormt regniga sommar, men när det regnade på de vattensjuka 
ängarna blev det snabbt små sjöar och mycket lera. Karin, Ingela och August stod för 
lägerledning och program och det blev en mycket bra kombination av lek och samvaro, 
utnyttjande av Vässarös fina utbud av aktiviteter samt introduktion av byggstenarna i Scouternas 
nya program. Totalt var vi över 100 deltagare och vi hade stor glädje av de Utmanare som 
fungerade som hjälpledare och funktionärer. Extra fiffigt var det att Utmanarlägret Boomerang 
följde direkt på vårt läger, så för dem var det bara att stanna kvar på Vässarö en vecka till – och 
vår regnsäkra matkyrka stod pall även för denna vecka. 
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Hösten startade med Luffarhornet (en sammanslagning av Luffarhajken och Hösthornet) som tog 
plats mitt i Uppsala under Kulturnatten den 8-9 september. Äventyrarna deltog i ”horn-delen” och 
vi placerade oss på 1:a, 2:a, 3:e plats samt en delad 4:e plats, så det blev ytterligare en 
inteckning i vandringspriset.  

I ”Luffar-delen” deltog ett starkt lag bestående av Jenny, Johan, 
Thomas, Sören och Ingela. Trots 
tappert försök med blod (Nicke), svett 
(alla) och tårar (Jenny) och...att vi 
gjorde det mesta två gånger (vi ska 
läsa instruktionerna bättre nästa 
gång), så kom vi (som alltid) på en 
stark andraplats. Men med middagen -
 med levande ljus i kandelabrar och 
hämtpizza i vindskydd - så segrade vi 
ändå, på vårt sätt. 

Våra Utmanare deltog i Utmanar-
klassen och kom på en hedrande 
andraplats. 

 

Den 29-30 september hade vi en ledarhelg på KFUMs anläggning Alnäs. En mysig kväll med 
Karins kluriga aktiviteter och sedan en ledarledd halvdag tillsammans på Alnäs samarbetsbana. 
Det märktes att vi är ett samspelt och kreativt ledargäng och vi fick många goda skratt och 
inspiration till nya aktiviteter. Vi avslutade med att laga gourmetmat på Trangiakök i Alnäs stora 
tältkåta. 

Det mycket lyckade Kårdiskot den 9 november ordnades som vanligt av Äventyrarna och gick på 
tema 50-tal. 

Vi hade flera delegater och funktionärer från kåren på Scouternas första stämma i den nya 
organisationen -  Demokrati-jamboreen -  i Stockholm den 1-2 december.  
 
Julbadet är numera en tradition och den andra advent disponerade vi badhuset själva under 
några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2012. 
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4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2012  

Under våren 2012 var Carina Westerdahl, Nicklas Wahlberg och Marika Ileskog ledare för ca 15 
bävrar. Vi var ganska jämt fördelade mellan flickor och pojkar.  

Vi har hållit på med mycket hantverk och pysslande. Barnen har till exempel dekorerat en egen 
matpåse, samt gjort band till kåsor. Tillsammans med Spårarna har vi haft lägerbål. Inför 
fackeltåget på Valborg har vi haft fackel-/eld-träning.  

Bäverhajken ägde rum 26-27 maj med övernattning i tält i Lippinge.  

Barnen fick möjlighet att medverka på sommarlägret på Vässarö, Sthlm där vi och flera andra 
Scoutkårer medverkade. På lägret fick barnen prova på äventyrsspår, tova ull och så gjorde vi 
turer i naturen med olika uppgifter att lösa. Totalt var vi 100 personer från Knivsta scoutkår på 
lägret, varav 4 st bävrar.  

Hösten 2012  

Till hösten 2011 var Carina Westerdahl och Marika Ileskog ledare för ca 12 bävrar. Vi var ganska 
jämt fördelade mellan flickor och pojkar.  

Traditionellt startade vi med att barnen fick bygga upp Bäverhyddan, där vi gärna samlas och 
exempelvis sjunger, leker och gör tändstickan. Hitta Vilse hjälpte oss att ge barnen ett verktyg på 
hur de ska agera i skogen om de kommer bort. Matlagning har provats på utomhus över öppen 
eld, då vi bakade stekpannebröd med barnen. Aktiviteterna har varierat från lekar till pyssel, 
såväl ute som inne. Vi har pratat om vikten att använda reflex i mörker, samt allemansrätten - vad 
vi får och inte får göra i vår natur. Vi har haft lägerbål tillsammans med Spårarna. Två väldigt 
uppskattade aktiviteter under hösten var kårdiscot samt julbadet.  

 

4.2 Spårarscouter 

Våren 2012 

Under våren var spårarna 26 st, 15 pojkar och 11 tjejer. Ledare var Jenny, Ingela, Johan och 
Sussie B2.  
 
Vi började terminen med att baka den klassiska samarbets-semlan, där binder vi ihop scouter två 
och två och sen får de samarbeta för att få något gott i sin semla.  
Isvett vid Särstabadet, det var så mycket vatten på isen så vi fick dra oss uppför backen på 
isdubbar istället, men det gick ju lika bra det.  
Under våren har vi även bakat på eldtunnorna, tovat krumelurer, och lärt oss hur man packar 
inför en hajk eller läger. Pontus, Gustav och Line från Äventyrarna spelade upp en teater för oss 
hur man gör eller inte… 
Spårarna har även byggt och surrat, lärt sig knopar och hade ett lägerbål tillsammans med 
Bävrarna. En kväll stod vi utanför ICA och sålde majblommor. 
Gemensamma träffar under våren var St Georg och fackeltåget på Valborg. 
Vi blev inbjudna till Wasakårens spårarhajk en fredag till söndag i maj. Temat var Carl von Linné, 
vi fick bl.a. göra egna växtpressar, tygtryck, tipsrunda, bada…brrr! Och själva Carl von Linné kom 
på besök. Det var några av våra scouter som inte hade sovit borta förut så det var en nyttig 
övning inför sommarlägret på Vässarö.  
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Hösten 2012 

Under hösten var spårarna 15 st, varav 6 tjejer och 9 pojkar. Ledare var Jenny, Sara, Annika och 
Ingela.  
  
Vi började terminen med lekar, bakning ute och hantverk. Föräldrarna målade fönsterkarmar. 
  
Chiffer och radiosnack gick vi igenom innan JOTA som vi gjorde efter vår vandring från Ängby till 
Lippinge. Scouterna fick uppgifter längs vandringsvägen och lagade mat i trianga. Humöret var 
på topp även om vädret var regnigt. 
  
Lägerbål hade vi ihop med bävrarna. Nya rop lärdes ut och många roliga sånger blev det under 
kvällen. Eldkunskap var temat en av kvällarna det var uppskattad och genom att lösa ett chiffer 
fick spårarna märken för kunskapen om eld.  
  
 

 
I slutet när vi var inne var temat knopar och scoutlagen och självklart några lekar. Några av 
spårarna var på scoutdiscot och var utklädda efter temat. Vi avslutade våra tisdagskvällar med 
reflexspår och korvgrillning. Många av spårarna var på vårat julbad. 
  
Patrullerna är fyra st och en är tvåårsspårare och tre är förstaårsspårare.. Patrullledare har 
funnits vid många av aktiviteterna vilket utvecklar patrullen i samarbeten och ansvarstaganden. 
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4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2012 

Ledare: Pelle Lidström, Sussie Berglund , Maria Granevik-Lindström, Cajsa Duganoff  
 
Vårens tema var Superhjältar och vi satsade på att utföra små och stora hjältedåd hela terminen!  
 
Första uppgift var att tillverka superhjälte-flaggor till patrullerna… de blev inte riktigt klara 
eftersom hjälteuppdragen hopade sig. Som vanligt var eldning mycket populärt och supersemlor i 
glada färger tillverkades och åts med entusiasm.  
 
Vi besökte även samhällets hjältar – brandmännen på Attunda Brandstation. Intresset var stort 
och kanske blir det brandmän av några av våra Upptäckare !?  
 
Alla fick möjlighet att ta kniv- och yxbevis en kväll i vedhuggningens tecken. Ingen ville sluta fast 
mörkret föll och ingen såg huggkubbarna längre!  
 
Hjältarna fick också pröva på att vara funktionshindrade; andas genom sugrör, leda varandra 
med ögonbindel etc.  
 
Vinterhajken i mitten av mars, ”Superhjältar på hal is”, spenderade vi vid Norreda Torp. 
Höjdpunkten var att bada isvak. Nästan alla vågade testa och sprang sedan skrikande upp till 
den varma bastun. Varken isdubbarna eller säkerhetslinan kom till användning – hjältarna tycktes 
flyga upp ur det kalla vattnet helt utan hjälp! Några åkte även skridskor på den vattentäckta isen 
och andra utforskade de fina omgivningarna. Särskilt den porlande bäcken och ”uteliggarens 
boplats” var spännande. Vi sov inomhus i den mysiga stockstugan.  
 
Årets Upptäcktsresa gick av stapeln i Sunnersta i fullt solsken och våra hjältar visade upp sig från 
sin bästa sida: en första- och en tredjeplacering blev resultatet!  
 
När det äntligen var dags för paddelhajk 2-3 juni hade vi inte vädergudarna på vår sida. Hällregn, 
stormbyar och +4 grader stoppar till och med vissa superhjältar. Plan A ändrades till plan B och 
sedan till plan C, vilket innebar att vi vandrade längs Långhundraleden vid Broborg i regn och 
blåst. Vilka tappra hjältar! Vattenkänning, förutom spöregnet, fick vi sedan i Fyrishovs 
äventyrsbad. Övernattningen gjordes sedan i varma, sköna Lippingestugan.  
 
 
Årets läger med temat Lek hölls på Vässarö. Ett stort antal Upptäckare hängde med och njöt av 
många klippbad i det soliga vädret. Vi gick även på tur runt ön, klättrade inomhus, gick 
trapperspåret, bastade och dansade utomhus en knott-rik härligt lång kväll. Några fick testa den 
tillfälliga vattenrutschbanan vid hamnen.  En morgon var det väckning okristligt tidigt (03.00) och 
promenad till okänd plats. Vi hamnade ute på klipporna och såg solen gå upp tillsammans. En 
stämningsfull morgon som avslutades med varm choklad och mackor på kullerstensstranden.   
Vi ledare förundrades över hur stora, kloka och självgående våra härliga superhjältar blivit!  
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Hösten 2012 

Under hösten var vi 25 scouter, uppdelade på 14 killar och 11 tjejer. Ledare var Jenny, Johan, 
Nicklas och Christer.  
 
Vi började terminen med knivbevis och yxbevis för andra års upptäckarna. Sen har de surrat och 
byggt med slanor och sisal, det blev stolar, trefötter och en jättestor vippbro, som höll! Vi har 
även bakat bröd på eldtunnorna och gjort drömfångare som blev jättefina.  
 
Upptäckarscouter gillar att elda så det har vi gjort mycket, på alla sätt och vis. Vi hade därför 
sjukvård med fokus på brännskador. Personen på bilden verkar ha råkat ut för något värre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I november hade vi hajk, vi tittade på film, åt popcorn och hade det mysigt. 
 
Dagen efter byggde vi gubben Burnie som vi oturligtvis började brinna. Oj vad han brann, väldigt 
många gånger. Alla barnen fick en och en, testa att släcka Burnie med brandfilt. Det var mycket 
spännande och alla vågade prova, de märkte inte 
ens att det regnade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lägerbål och hajkbomb var också populära inslag under hösten.  
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4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2012 

Under våren 2012 var Mats Westerborn, Karin Stenborg, Mikael Fridén och Ted Nordqvist ledare 
för en härlig grupp på 20 äventyrare.  

En kall februaridag startade vi med isvett och pulkarace. Vidare har vi har lärt oss kommunicera 
med morse och vi har lagat mat på triangakök. Även denna vår hade vi vinterhajk då vi sov i 
militärtält och satt eldvakt (spännande) Hantverk och samarbetsövningar, kompassriktningar har 
lagts ut och på St:Georg framfördes ett strålande skådespel om St:Göran och draken. Vi har haft 
minivandringar i Gredelby hagar och Rickebasta al-träsk. Vid sista vandringen erövrades det ett 
välförtjänt märke att fästa på scoutskjortan ”Träsktroll - 12”. Vi avslutade terminen med en 
paddelhajk med två övernattningar. Första natten slog vi läger i en vad vi trodde var en tom 
hästhage… men snart blev vi varse att den inte var tom. Hästar i all ära men när småtimmarna 
närmade sig så kom en grupp kossor och nyfiket hälsade på i vårt läger.  Mycket kul och 
minnesvärt. Själva paddlingen blev dock odramatisk med detta duktiga och stabila gäng och 
belöningen för ansvarsfull paddling var ett 
galet sjöslag vid övernattningsplatsen i 
badkläder och med urpackade kanoter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På sommarens läger på Vässarö, LEK-2012, hade vi mangrann uppslutning från 
äventyrsavdelningen. En av höjdpunkterna var att vi kvällspaddlade ut till en egen liten ö 
(Ljusklubben) där vi byggde vindskydd på de fortfarande solvarma klipporna bara några meter 
från vattnet. Mysfika i solnedgång och väckning för de som orkade för en soluppgång (nästan) ur 
havet – och sedan somna om och ta en rejäl sovmorgon. 
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Hösten 2012 

Under hösten 2012 delade Karin Stenborg, Mikael Fridén, Cajsa Duganoff, Pelle Lidström, Lasse 
Idmark, Ted Nordqvist, Sussie Berglund och Mia Granevik på ledarskapet i en äventyrar-
avdelning på 38 äventyrare.  

Vilket härligt tillskott vi fick när Upptäckarna kom upp till oss på äventyrarna. Det var tur att vi 
också fick fler ledare. Vi valde att dela upp avdelningen i åldersgrupper så alla scouter fick en bra 
verksamhet. Vi genomförde även möten där alla äventyrare var tillsammans. Terminen startade 
med Luffarhornet där vi äventyrare deltog i horn-delen. Trumpeten ”hornet” är åter i Knivstas ägo 
då våra äventyrare kammade hem 1:a, 2:a, 3:e och även en delad 4:e-plats. Som ledare var vi 
jättestolta. Att hugga slanor var både kul och ett jättebra tillskott till vårt lager i Lippinge, detta 
gjorde 1&2 med bravur. Våra 3:or paddlade och myste vid Pepparkaksudden. Terminens 
matlagning slog allt – vilka fantastiska kreationer barnen kunde skapa utifrån en kasse råvaror 
och fantasi. Hantverk för 1&2 i återvinningens tecken, 3:orna hantverk har under terminen på 
sina ”hemma-hos”-möten varit att göra en fantastisk hylla där vi alla kan skåda hur våra 
vanligaste eldar ser ut och vad de heter. Disco-planering och genomförandet var mycket lyckat 
och de flesta stannade kvar över natten.    
Vi har haft LAN-hajker och vi har ”tävlat” över åldersgränserna i samarbetsövningar och på 
avslutningen så dekorerades det pepparkakor så man knappt kunde se själva pepparkakan. 
Självklart var vi på plats på kårens julbad och kunde så avsluta året.   

 

. 

4.5 Utmanarscouter - Findus 

Våren 2012 

August Wollter och Emma Westerborn var ledare 

Vi började vårterminen med flera möten utomhus, under vilka vi bl.a. åkte pulka och skridskor 
och drack varm choklad.  Vi gick på en återträff för vår world scout jamboree-by och arrangerade 
ett lan för scouterna i vår kår. Vi övade på brandsäkerhet med brandsläckare och spelade 
brännboll. Vi hjälpte Knivsta Revyn genom att sälja korv under deras föreställning I Erlighetens 
namn. Vi deltog i Scoutland Yard hajken utklädda till Maffior. Terminen avslutades med ett 
pannkakstårta-möte. 
 
Sommar 

På sommaren var Findus på Vässarö två veckor i rad både på Knivstas LEK2012 och därefter på 
lägret Boomerang – ett läger på Vässarö för Utmanarscouter från hela Sverige. Scouting 24/7. 
Det fanns massor att göra men inget man var tvungen att göra. Dagarna bestod av att fika, 
pyssla, leka, bada och att prata med okända människor. Nätterna bestod av fika i 
överbefolkat båthus, andakter i kapellet, musikquiz och massor och åter massor av 
dansande. 
 

Hösten 2012 

August Wollter och Emma Westerborn var ledare 

Vi började året med att gå på Ting-a-long där vi deltog i Utmanarscoutsdemokrati. Sedan tog vi 
andraplats i Luffarhornet, Utmanarklass, arrangerat av Fyrisåns Sjöscoutkår. Vi hade även ett lan 
på hösten under vilken vi även renoverade vindskydden i Lippinge. Under terminen hann vi också 
ha många vanliga möten där vi eldade, fikade, lekte och myste. Vi var även på Demokrati-
jamboree och deltog i riksorganisationsdemokrati. Under kårens julbad framförde vi ett luciatåg 
av extravagans. Vår egen avslutning skedde under vårt pepparkaksbaksmöte där vi byggde ett 
halvt hangarfartyg som blev mycket vackert. 
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4.6 Roverscouter 

Roverscouterna har inte haft några egna arrangemang inom kårens ramar.  

 

5 LIPPINGE 

Lippinge fortsätter att vara navet i scoutkårens verksamhet. Det mesta av avdelningarnas 
aktiviteter genomförs i Lippinge, både inomhus i vår rymliga scoutstuga och utomhus på den 
stora gräsplanen eller i det lilla skogspartiet. Flera hajker genomförs varje år med övernattning 
både inomhus och utomhus i tält eller stockvindskydd. Tommy Ahlborg är vår Hustomte. 

Hustomtens verksamhetsberättelse  

Så fort snön smälte bort och marken torkat upp våren 2012 började vi att bygga den 
efterlängtade verandan med tak vid ingången till vår stuga. Gropar grävdes, mätsnören drogs 
och plintformar ställdes ut. Gjutningen av plintarna och uppreglingen av verandagolvet vidtogs 
därefter. Med ett nästan färdigt golv så var det enkelt att börja resa stolpar och takstolar. Till 
verandan har vi även en ramp för ökad tillgänglighet. 
 
Fixardagen den 27 maj inleddes bl a med att vi vinschade bort gamla mullis för att bereda plats 
för en ny varmbonad mullis med ett gräsklipparförråd. När gamla mullis var borttagen började vi 
att lägga grunden för den nya. Ett annat arbetslag lade plasttaket på nya verandan och ordnade 
räcken. När dagen var över var verandan i princip klar och en bra grund reglad för nya mullis. 
 
Resten av sommaren tillbringades med att bygga upp mullis/gräsklipparförrådet. Huset är 
uppdelat i två delar varav den ena är varmbonad med mycket isolering i golv, väggar och tak. 
Den andra delen, gräsklipparförrådet, är utan isolering men möjlig att i framtiden isolera om man 
vill. In till mullis har vi också byggt en ramp för ökad tillgänglighet. Hantverkare anlitades för 
installation av sommarvatten, två mulltoaletter och eljobben, allt är nu installerat av behöriga 
montörer. Mullis ”invigdes” i början av september under mycken pompa och st(ön)åt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 18 mars 2012 

 

 

Karin Stenborg    Ingela Marklund 
Kårordförande     vice Kårordförande 


