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Styrelsen för Knivsta Scoutkår av Svenska Scoutförbundet får härmed avge 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016. 

 

1. KÅRSTYRELSEN 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ingela Marklund  ordförande 
Karin Stenborg  vice ordförande 
Mats Westerborn  kassör 
Sussie Berglund  ledamot 
Marika Ileskog   ledamot 
Niklas Wahlberg  ledamot 
Alicia Hübinette  ledamot 
 

Styrelsen har under året haft se stycken protokollförda sammanträden och ett stort antal 
underhandskontakter, i huvudsak via mail.  

Revisorer har varit Martin Björkman (ordinarie) och Cajsa Duganoff (suppleant) 

Valberedning till 2017 år stämma är Johan Werner, Mikael Fridén och Sara Berglund. 

Tommy Ahlborg har varit Stugtomte och Nicklas Wahlberg har varit Materialförvaltare; Henrik 
Svensson har organiserat försäljningen av Majblommor, Marika Ileskog har ansvarat för 
bidragsansökningar och Thomas Carlsson har skött alla inköp av scoutvaror, bl.a. skjortor, 
märken och varor till julförsäljningen. 
 

2. MEDLEMMARNA 

Vid årsskiftet 2016/2017 hade kåren 168 medlemmar vilket är hela 34 stycken fler än året innan. 
Avhoppen bland de äldre barnen är fortsatt mycket 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 

2013 15 17 28 26 18 12 21 137 

2014 17 16 19 30 21 12 22 137 

2015 5 20 17 24 33 12 23 134 

2016 17 23 24 34 28 12 30 168 

Ändring +12 +3 +7 +10 -5 - +7 +34 

 

Vi har en aning fler pojkar än flickor, men fördelningen mellan flickor och pojkar är ändå relativt 
jämn bland våra ungdomar.  
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Fördelningen mellan flickor och pojkar såg ut så här vid årsskiftet 2016/2017: 

 Bäver Spårare Upptäckare Äventyrare Utmanare Totalt % 

Flickor 10 5 10 12 12 49 39% 

Pojkar 7 18 14 22 16 77 61% 

 

 Rover Ledare Totalt % 

Flickor 7 15 22 52% 

Pojkar 5 15 20 48% 

 

 

3. KÅRENS GEMENSAMMA AKTIVITETER 

 

Ledaruppstart 

Vi startade upp 2016 med en gemensam planering för alla ledare i januari. Vi hade besök av 
Patrik som pratade om scoutaktiviteter och barn med olika funktionshinder. Det var uppskattat att 
få inspiration och information inom detta område. 

Vintercafé 

Dessvärre har kåren vintercafé tills vidare gått i graven på grund av en kombination av nyckfullt 
väder tidigare år och brist på intresse från frivilliga krafter. 

Upplandskurserna 

Under första helgen i mars deltog några ledare på distriktets Upplandskurser på Wiks 
folkhögskola.  

Kårstämma 

Kårstämman 2016 hölls den 13 mars, i vår scoutstuga 
Lippinge – Ett gäng kårmedlemmar kom och det togs 
många bra beslut. 

Miniatyret och Upptäcktsresan 

Distriktets tävling för Spårare och Upptäckare gick av 
stapeln vid Skoklosters Slott en lördag i mitten av 
april. Patrull Ankorna från vårat duktiga 
Upptäckargäng tog hem förstapriset i Upptäcktsresan! 

 

St Georg 

St Georg 23 april S:t Georg firade vi i Kupolen på 
Thunmansskolan i år. På programmet stod som vanligt märkesutdelning och sång. 
Upptäckarscouterna spelade upp sketcher kring Scoutlagen, avgav scoutlöften och fick som 
bevis på detta ”Var Redo”-märket. Våra äventyrare hade en fantastisk tolkning av St: Göran och 
draken. Som avslutning bjöd våra utmanare på ett härligt uppträdande. Våra spårarledare hade 
fixat ”go-fika” och alla blev mätta och belåtna.  

Valborg 

Scouterna gick traditionsenligt fackeltåg och tände Lions kase vid Valborgsfirandet vid 
Särstabadet. Uppslutningen var som vanligt mycket god och kasen brann snabbt.  
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Sommarläger: Star Camp  

Sommarens läger planerades ihop med Almtunas scoutkår. Vi åkte till Kopparbo första veckan i 
augusti. Sol och en hel del regn fick vi under veckan. Temat handlade om att rädda världen från 
ondskan genom att finna Holocroner och att gömma dem på ett nytt säkert ställe. Det lyckades 
våra scouter med tillsammans med Prinsessan Leia och Luke Skywalker. 

Våra äventyrare hade en del av ängen tillsammans med 
Almtunas äventyrare och matlagningen fixades på de sätt 
som Almtuna gör; äventyrspatrullerna är ansvariga för ett 
eget kök med alla moment; hämtning av mat, matlagning, 
städning och disk. En spännande utmaning både för 
äventyrarna och ledarna. 

Alla andra fick god mat från vårt härliga kök som 
bemannades av personer från båda kårerna. 

Under veckan fick vi nyheter varje dag genom Star News – 
den officiella lägertidningen för Star Camp 2016. Två av våra 
scouter Emma och Gianna var skribenter i tidningen. 

I mitten av veckan kom alla spårare och bävrar till lägret. Fullt 
med lek och upptäckariver. Äventyrarna (35 st) paddlade iväg 
den eftermiddagen och sov sedan över i ladan så att bävrar 
och spårare fick landa i lägret när det var lite lugnare.  

Lägret avslutades med en helkväll nere på ängen vid sjön 
med ett härligt lägerbål och ljusspår (och Prinsessan Leia och 
Luke Skywalkwer hann iväg innan Dath Vader kom). 

Vi var 65 scouter från Knivsta och ca 50 från Almtuna som deltog under veckan. 

 

Sommarläger: Boomerang 

Större delen av alla i utmanargänget deltog i lägret Boomerang 2016 på Vässarö. Sol, vind och 
lite regn fick de under veckan. Lite sömn och mycket upplevelser hann de med. En bra lägeräng 
där ”Larven” och ”Musse Pigg” tälten fick plats. 

 

Höstupptakt med föredrag 

Måndagen den 22 augusti startade vi upp terminen med besök av utvecklingskonsulten i Region 
norr/mitt Fredrik Kadesjö. Stor uppslutning och kvällen var givande och handlade om 
scoutmetoden och målspåren. Flera nya ledare var med på kvällen. 
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Föreningsrådet 

I september deltog vi i en träff på Eda Lägergård med de föreningar i föreningsrådet som inte är 
idrottsföreningar. Det var spännande att träffa andra med likartade behov och vi diskuterade olika 
möjligheter för samarbete. Vi bjöd in till en nästa träff i Lippinge i början av 2017. 

Höstfix i Lippinge 

Onsdagen den 14 september så träffades vi ledare och utmanare för att fixa och laga i Lippinge. 
Det städades och plockades och blev så fint. Rullgardiner i rummet blev det också. Under hösten 
målade utmanarna alla våra avdelningshyllor i avdelningsfärgerna samt fixade nya gardiner. Vi 
hann också grilla korv (från Birdie) och samspråka med varandra under kvällen.  

Luffarhajken  

Luffarhajken i september vanns av ett av våra 
Utmanarlag och ledarklassen också. Av 6 möjliga 
placeringsplatser tog Knivsta scoutkår 4 st (två vinster 
och två tredjeplatser) Så bra kämpat. Hajken var fysiskt 
tuff, men med många roliga och lärorika inslag.  

 

Distriktsstämman  

Den 16 oktober var det dags för distriktsstämma. Vi var tre deltagare med från Knivsta i år.  

Ledarmiddagen 

Ledarmiddagen hölls hemma hos Mats den 11 november och var som vanligt välbesökt och 
uppskattad. Kåren stod för råvaror som ledarna tillsammans lagade till och bjöd sig själva och 
sina respektive på. 

Demokratijamboree 

Våra två delegater (Anna Mattsson, Mia Mattsson) och en deltagare (Ellie Uggla) var i Västerås 
18-20 november på Scouternas årsstämma tog kloka beslut för scoutrörelsen. 

Kårdiscot 

Ett väl genomfört kårdisco den 18 november ordnades som vanligt av Äventyrarna. Tema: Film. 

Jul i Knivsta 

I år var det på eftermiddagen och korven gick åt i full fart, vi fick handla in mer flera gånger under 
eftermiddagen! Så uppskattat med oss på torget som levererar korvar i massor. God hjälp fick vi 
av många härliga scouter.  

Julbadet 

Julbadet är numera en tradition och den 17 december disponerade vi 

 badhuset själva under några timmar. Mätta, rena och glada avslutade vi verksamhetsåret 2016 
med bus i badet och julspex från våra utmanare Findus. 
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4. SCOUTAVDELNINGARNA 

4.1 Bäverscouter 

Våren 2016 

Ledare var Carina, Marika och Richard. Det var 13 bävrar och de hade väldigt roligt. 
Tyvärr hann ingen ledare skriva några särskilda rader om aktiviteterna. 

 
Hösten 2016 

Ledare var Carina, Pernille och Susanne. Det var 17 bävrar som gjorde många roliga saker. 
Tyvärr hann ingen ledare skriva några särskilda rader om aktiviteterna. 

 
4.2 Spårarscouter 

Våren 2016 
Ledare var Kinna, Sara, Eric, Tobias och Marcus. 

Spårarterminen 2016 började med 
den lerigaste träffen någonsin. 
Hämtande föräldrar klädde av barnen 
ytterkläderna innan de gick in i bilen 
och några av ledarna satt på 
plastpåsar på hemvägen för att inte 
lera ner bilsätena… Men kul var det 
förstås att komma igång igen. 

När vi frågar våra spårarscouter vad 
de helst vill göra på våra träffar så 
blir svaret ofta ”laga mat!” och ”elda!”, 
och det gjorde vi såklart en hel del av 
även på våren 2016. Ibland till och 
med samtidigt – en favorit var 
quesadillias med skinka och ost som 
stektes över öppen eld, men vi 
lagade också ostomelett i plastpåse i 
fotogenlyktors sken. 

 

Vi deltog som vanligt i scouttävlingen 
Miniatyret, detta år en mycket trevlig runda i 
Skokloster! Nytt för detta året var att 
inrapporterade resultat kunde följas i realtid 
på en skärm vid ”programkontoret” vilket 
såklart höjde spänningen! 

 

Inför vårhajken och lägret gick vi också 
igenom hur man packar (och inte packar…) 
en ryggsäck. Scouterna hade mycket roligt åt 
den ledare som packade upp baddräkt men 
inget regnställ, och videospel och hårtork i 
sin ”demonstrationshajkpackning”. De fick 
också pröva att rulla ett klädombyte till ett 
litet runt paket, lätt att t.ex. stoppa i en 
plastpåse för att hålla torrt. 
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På hajken planterade vi de bärbuskar som kåren köpt in efter en motion från spårarscouterna i 
våras, så nu har vi hallon, svarta vinbär, krusbär, smultron och också en del kryddväxter vid 
scoutstugan. 

 

 

 

Sommarläger 

Stjärntemat på sommarlägret i Kopparbo var perfekt för spårarscouterna som lyssnade på 
högläsning av sagor om våra stjärnbilder på kvällarna och med liv och lust deltog i berättelsen 
om Luke och Leia som letade efter de borttappade Holocronerna i området kring lägerplatsen. 
Alla ville vi förstås hinna före Darth Vader… 

 

Hösten 2016 

Ledare var Kinna, Sara, Tobias, Marcus, Richard, Marika och Patricia. 

På hösten fick vi ett helt gäng nya glada spårare och spårarledare. Eftersom så många i 
spårarålder vill bli scouter och vi på hösten fick tillräckligt med ledare så utökade vi 
spårargruppen med fler barn. Vi delade under våra möten ofta in oss i förstaårs- och andraårs-
spårare vilket fungerade bra. Men vi hade förstås samma roliga aktiviteter som vanligt – vi märkte 
upp våra kåsor med olika typer av hantverk och fyllde dem med mat som vi lagat över öppen eld 
eller på stormkök, vi lärde oss knopar och deras olika användningsområden och fick veta hur 
brandkåren idag använder knopar i sitt arbete, och så övade vi på hur vi kan hjälpa någon som är 
sjuk och som kanske inte klarar att hämta hjälp själv. Och så fick vi veta hur manufakturhandlare 
Olsson använde chiffer för att inte sälja sina varor för billigt… 
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4.3 Upptäckarscouter 

Våren 2016 

Ledare var Annika, Jenny och Mats. 

Under våra måndagar monterade vi semlor, lärde oss 
isvett, hantverkade och samarbetade. Vi lärde oss att 
bedöma längder, vikter och volymer. Inför 
Upptäcktsresan körde vi Speedscouting med 
snabbrepetition av en massa kunskaper och 
färdigheter – och det lönade sig för Patrull Anden vann 
distriktstävlingen och tog hem Jordgloben till Lippinge 
för (minst) ett år! Som vanligt arbetade vi med Lag och 
Löfte och de som var med på St Georg kunde avlägga 
Scoutlöftet och få sitt ”Var Redo”-märke. Vi tränade 
surrning och lagade mat på Trangiakök. 

 

 

 

Två hajker har vi haft. På Filmhajken skapade vi fyra filmer: ”Action i Lippinge”, ”Legenden om 
Pajen”, ”Misslyckad Hämnd” och ”Rädda Wilhelm”. I maj hade vi Paddelhajk och vi åkte med 
kanoter och scouter upp till Hyttön vid Älvkarleby. Först paddlade Lilla Färnäsets kanotled ut på 
Storfjärden. Det tog ett par timmar inklusive paus på en liten holme med vindskydd och eldplats. 
Sen åkte vi med bilarna några kilometer till Båtforstorpet som vi hyrt av Upplandsstiftelsen. Vi 
badade, lagade mat, sov i tält och metade abborre (som blev ljuvlig i folie på glödbädden). 
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Sommarläger 

Tolv stycken Upptäckare var med på kårens sommarläger ”Star Camp” på Kopparbo. Det 
roligaste var nog klättringen (på staplade läskbackar eller i de höga klättertornen), pionjärspåret 
och vältövningar med kanoter. Temat var spännande också och vi gick helt upp i uppdraget att 
tillverka raketbränsle av diverse medicinalväxter som vi fick hjälp att hitta i naturen runt 
lägerplatsen. Lagom varmt och relativt regnfritt gjorde det till en skön lägervecka med mycket bad 
vi den långgrunda sandstranden nära vår lägeräng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hösten 2016 

Ledare var (i lite varierande omfattning) Alicia, Andreas, Anita, Anna, Daniel, Joel, Martin, Mats, 
Viola och Åsa. 

Vi ägnade våra träffar åt vanliga scoutövningar: hantverk (lädersöljor), matlagning på Trangia, 
naturkunskap, tårtmåndag (med samarbete och scoutkunskap), knopar och känslor. Vi knöt ihop 
det hela med en femkamp (i ymnigt snöfall) som även innehöll livlinekastning och eldande. Som 
vanligt tog första-åringarna sina knivbevis och andra-åringarna yxbeviset. 
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Vi hade en surrnings-hajk i början terminen i Lippinge där det t.ex. skapades gungor, stegar och 
repburar. I slutet av terminen hade vi den traditionella spelhajken med sällskapsspel och lekar. I 
år var vi i Östuna Bygdegård och fick välkommen hjälp av farmor Siv eftersom det var lite tunt på 
ledarfronten den helgen. 

Verksamhetsberättelse från patrullerma: 

Höken: Hajk, matlagning, film, elda, spelhajk, bygghajk och Morse. Vi har lärt oss mer om 
sjukvård, fåglar, scoutlagar. 

Vargen: Lärt oss knopar, Star Camp, spehajk, surrhajk, känslotema, lärt oss hur man gör upp 
eld, 5-kamp, spelat teater, sålt majblommor, pysslat söljor, julpyssel, tårtmåndag. 

Korpen: Vi hade surrhajken, spelhajken också har vi haft lägerbål, femkamp, tårtmåndag. 

Järven: Sommarläger, knivbevis, hajk, eldat, pysslat. 

 

4.4 Äventyrarscouter 

Våren 2016 

Ledarna för våren var Ingela, Johan, Mikael, Nicke och Sussie 

Terminen inleddes med demokratimöte, där patrullerna fick hålla sina egna årsmöten och skriva 
verksamhetsberättelser (för verksamheten 2015). Vi fortsatte terminen med korvgrillning och 
sång vid Särstabadet, men någon pulkaåkning blev det inte av eftersom snön hade försvunnit. 
Under terminen hann vi även med pyssel, matlagning och eldning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som tidigare så planerade vi och spelade upp pjäsen om S:t Göran (som i år hette S:t Gördis) 
och Draken. Vi var också med vid Valborgsfirandet.  
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Under årets läger, Starcamp, hade vi ett eget kök ihop med Almtunas Äventyrare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 (14) 
 

Hösten 2016 

Ledare var Annika, Ingela, Johan, Mikael, Nicke och Sussie. 

Som brukligt började terminen med att förbereda inför Hösthornet som 2016 arrangerades av 
Enköpings Scoutkår. En av stationerna var en samarbetsövning i centrala Enköping, där vi gjorde 
riktigt bra ifrån oss. Efter tävlingen lagade vi tacos till middag innan lägerbål och övernattning. 
Ryktet säger att det var årets första höstnatt med frost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liksom förra året så skötte 3-åringarna om caféet under en av dagarna vid Lions konstutställning. 
Det var många konstverk även om vi mest såg bakverk.  

Vi planerade och arrangerade kårdiscot 18 november och fortsatte med LAN-hajk dagarna efter, 
så för vissa blev det lite sömn den helgen.  

Vi kunde även återigen träffa Almtunas Äventyrare under en hajk i Lippinge som avslutades med 
eldning. Vi deltog också i kårens gemensamma aktiviteter; Luciavaka och Julbad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrullernas verksamhetsberättelser 

Grisslan: Vi har bakat bröd och lagat mat. Varit på hajker och haft kul. 

Måsen: Vi har haft scoutmöten, där vi har varit ute, hållit på med eld och bakat 

Tärnan: Vi har varit på läger och hajker, anordnat disco, sammarbetsövningar, iskunskap och 
matlagning m.m 

Anden: Under 2016 har i gjort mycket. Bland annat har vi lagat mat, sytt, eldat, varit på tävling, 
lekt lekar, gjort tårta, gjort eldsaker, knutit knopar, scouthistoria och hajkat. 

Doppingen: Eldat, tävlat, bakat, hajkat, badat, anordnat disco, satt upp tält. 

Svanen: LAN-hajk, elda, lagat mat, sommarläger, hösthornet och hajk 
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4.5 En hälsningr från vårt Utmanarlag - Findus 

Ledare: Anna Mattsson, Christoffer Stenborg, Alicia Hübinette med stöd av Karin Stenborg 

 
Ja just den frågan var den frågan som under 2016 
ställdes flest gånger. Utmanarna hade bestämt att under 
2016 så skulle inget spikat schema läggas utan vi 
hittade på lite var efter som.  

 
Som vanligt så var vi först ut med att starta så redan i mitten av januari träffades vi i Särstabadets 
backe och åkte pulka och plastsäck. Onsdagen därpå önskades det baka pepparkakor och 
många kul kreationer blev det – fast mest kristyr. Av snön som låg kvar så passade vi på att ha 
lite snöbus i Lippinge. En mörk senvinter helg hade vi brädspels-hajk och myste inpå 
småtimmarna i stugan. När vi frågan ”Vad händer i kväll?” ställts och fick svaret ”lägerbål och 
pinnbröd” då fick vi se många gamla utmanare kring elden – jättekul!  
 

På St Georg så fick vi alla Utmanare äntligen 
vår alldeles egna PIN. Den delades ut under 
pompa och ståt med popcorn som förtäring 
förstås. Vi gjorde en teater där vi testade 
popcorn och olika behållare att ha dem i, vi 
testade även olika sätt att använda en sovsäck 
på. Våra yngre scouter tyckte nog att vi var lite 
galna.  

 

 

 

Kåren hade under vintern köpt in nya eldningstunnor och dessa 
skulle eldas in ordentligt och vilka är bäst på det? Jo Findus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även i år hjälpte vi till och jobbade fyra 
intensiva dygn på Uppsalas dator-LAN 
”Birdie”. Fast vi redan första passet blev 
bestulna på två hela säckar pant så fick vi i 
alla fall ihop några stycken burkar till slut .  
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Så kom sommaren och med den våra läger. I år var det Boomerang på Vässarö som gällde för 
våra utmanare. Som vanligt att fantastiskt kul läger.  

 

Varför vänta med att börja terminen, vi körde 
igång redan onsdagen direkt efter lägret. Denna 
kväll var det fokus på att ta hand om kvarlevorna 
från lägret (läs tält). Flaggstången fälldes och två 
onsdagar i rad så slipade vi och målade den så 
den blev som ny igen. Findusar och kanoting hör 
liksom ihop och en underbar kväll i september så 
paddlade vi ut från Pepparkaksudden för en tur 
på Valloxen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suget av att vandra tog över och vi träffades en onsdag i Eda och vandrade till Fjällnora och 
tillbaka. Fantastiskt väder och härligt ljumma vindar och mycket skratt fick oss att snabbt klara av 
sträckan.  

Tävling slår alltid högt, pepping och speedscouting inför luffarhajken gav resultat, vi tog både 
första och tredje platsen fast några verkade ha kommit bort i svampskogen… 

 

 

 

 

 – nu gäller det 
bara att behålla luffarkannan i Knivsta.  
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Några av oss gästade Äventyrarscouterna och körde hårdträning inför deras Hösthorns-tävling. 
Det var många lag som var med och Knivsta tog stolt hem en femteplats.    

 

Lippinge skulle få ett ansiktslyft, avdelningshyllorna skulle grundas och målas i respektive 
avdelningsfärg – förutom sina egna hyllor så hjälpte utmanarlaget självklart till att få de andra 
klara också. Elda elda elda är alltid en önskan hos Findus så valfri eldning (kontrollerat förstås…) 
som avslutades med marshmallows och kex på grusplan. När höstmörkret bestämt sig för att 
stanna så blev det mycket inomhus resten av terminen med bl.a. ap-nävetillverkning och annat 
hantverk. Vi tillverkade ”midjor” i hampa till scouternas ljus som vi sedan sålde på Jul i Knivsta i 
december. Första onsdagen i december kom det så mycket 
snö så vi beslutade att inte träffas utan alla fick i uppdrag att 
gå ut och göra en snöängel. Alla har inte trädgård, så här 
ser en snöängel ut tillverkad på 6:e våningen i Gränby 
Backe.  

 

 

 

 

 

Vi trotsade regn och snöglopp på Jul i Knivsta och slog rekord i inkomst gällande grillad korv med 
bröd. Toppenjobbat allihop. Det är svårt att visa vad vi säljer när vi nästan regnar bort. På 
julbadet så var förväntningarna höga – och självklart kunde vi leva upp till dem. Vi framförde 
några julsånger teckenspåkstolkat och med en uns överdriven mimik. 

 

Under året har Findus deltagit aktivt i olika hajker och andra aktiviteter som ordnats av RauD. 
Flera av hajkerna tillsammans med RAUD har hållits i Lippinge.  

 

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. 

Under året har inga större reparationer genomförts. Hustomten har i huvudsak klippt gräs och 
plogat snö.   

 

 

 

För Knivsta Scoutkår, Knivsta 19 mars 2017 

 

 

Ingela Marklund    Karin Stenborg 
Kårordförande     vice Kårordförande 


