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En gång för länge sedan fanns det en ö som bestod av världens bästa 
berg, dalar och skogar. Här kunde man hitta djur och växter som inte 
fanns någon annanstans. Ön hade varmt och skönt klimat, perfekt för 
att odla goda frukter och bär på. Hit kom världens alla människor för 
att leva och må bra. På ön byggdes fantastiska byggnadsverk och 
skulpturer för att hedra de sjöfarare som först upptäckt ön. En dag så 
hände något som gjorde att ön försvann. Ingen vet vad som hände och 
varför och plötsligt hittade ingen längre till ön. Nu många hundra år 
senare tvivlar man på om ön någonsin har funnits! Men för några 
veckor sedan hittade en städare av en slump en undangömd märklig 

låda i vår scoutkällare. Den låsta lådan ser ut att vara från Vässarö och har ledtrådar inristat på 
utsidan som tyder på att den kan avslöja vart Atlantis finns! Följ med oss i jakten på Atlantis som 
börjar med att vi dyrkar upp lådan och ser vad som finns inuti! 

NÄR 

Vårt läger är tisdagen den 11 augusti till lördagen den 15 augusti. 

VAR 

på Vässarö (https://vassaro.se/), scouternas egen ö ca 14 mil NNO om Stockholm, 

OBS! Från i med 2020 är Vässarö kontantfritt. De tar emot Swish eller kort i kiosken. Vässarö har tips om hur man skaffar bankkort till 
barnen (https://vassaro.se/lager/scoutlager/). Vi rekommenderar max 200 kr i godispeng under lägret. 

HUR 

Vi åker till Vässarö i hyrda bussar från scoutlokalen på tisdagsmorgonen.  Ta med lite att äta eftersom resan är några timmar. 

Utrustningslista (https://alvsjo.scout.se/scouter/utrustningslista/) 

KOSTNAD  

Upptäckare: 1600 kr 

Föräldrar och småsyskon 5-8 år: 1000 kr 

Tillfälliga besökare: 300 kr första dygnet, 250 kr efterföljande, Medtag eget tält. 

Ledare:  500 kr 

 
Det är hög tid att anmäla sig!  
Anmälan görs på formuläret på hemsidan alvsjo.scout.se, senast den 30 april. Lägeravgiften betalas på Plusgiro-konto 
924211-6 . Efter den 1 maj tillkommer en avgift på 200 kr. 

Om	lägret	ställs	in	kommer	alla	till	kåren	inbetalda	deltagaravgifter	att	återbetalas.	Detsamma	gäller	om	vi	som	grupp	förbjuds	att	
åka	pga.	myndighetsbeslut.	För	enskilda	deltagare	som	blir	sjuka	gäller	kårens	ordinarie	avbokningsregler,	dvs.	att	avgifter	
återbetalas	minus	eventuella	fasta	administrativa	avgifter.	Lägeranläggningen	Vässarö	publicerar	kontinuerligt	information	på	
https://vassaro.se/corona/	om	hur	Corona	påverkar	deras	verksamhet.	I	kåren	avser	vi	att	följa	Vässarös	rekommendationer	och	
regler	för	återbetalning	i	dessa	fall,	med	ambitionen	att	ingen	ska	behöva	betala	för	ett	läger	man	inte	kunnat	delta	i.	


