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Lägerbrev 4 sommarläger Sjöröd 
Tider 
Lägret börjar torsdagen den 16 juli kl 14.00 och slutar för spårarna söndagen den 19 juli kl 
14:00 samt för de äldre scouterna onsdagen den 22 juli kl 10.00. Lägret börjar och slutar på 
parkeringsplatsen på norra ängen. Där kommer vi att samla hela kåren, vinka av föräldrarna 
och sedan gemensamt gå till vårt lägerområde.  
 
Inga besök 
På grund av pandemin och risken för smittspridning  är mängden deltagare begränsat  och 
håller hela tiden de riktlinjer och rekommendationer som FHM ger ut. 
Stora anpassningar har gjorts för att kunna köra läger under rådande förutsättningar. En av 
de tråkigare anpassningarna är vi inte kommer att tillåta några besökare på området under 
lägertiden. 
Dvs föräldrar, vänner, släktingar m.fl. som vill hälsa på får i år nöja sig med att hålla 
kontakten via telefonsamtal, mail, skype eller andra tekniska lösningar. 
 
Vid sjukdomssymptom 
I år är det också viktigt att alla scouter, barn som vuxna med förkylningssymptom så fort som 
möjligt åker hem. Minsta symptom innebär en risk att smitta någon annan. Om scouter 
uppvisar symptom enligt FHMs lista över Corona/Covid19 ska scouten/scouterna 
omedelbart avbryta sin lägervistelse och åka hem. 
 
Kiosk / fickpengar 
En ambulerande kiosk kommer att besöka lägerområdet varje dag. Där kan chips, glass 
m.m. inhandlas. Betalning kan bara göras med Swish eller fakutra till scoutkåren, inga 
kontanter. Swisha scoutens fickpengar till kåren, så sköter vi betalningen. Vi 
rekommenderar att Spårare har max 75 kr, övriga 200 kr. 
Swisha önskad summa till kåren (123 467 20 77): skriv fickpengar och scoutens namn som 
meddelande. 
 
Packlista 
Packlista för läger hittar du på hemsidan under: drottningstaden.se, ladda ner, packlista 
läger. 
 
 
Vägbeskrivning 
Kör väg 11 mot Simrishamn från Dalby. Strax före Gärsnäs tar ni av till vänster mot Östra 
Vemmerlöv. Passera genom Östra Vemmerlöv. Innan skogsbrynet på vänster sida hittar ni 
den skyltade infarten till Sjöröds lägerområde. 
Här är en karta med hela vägen från Lund:  
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55
.61619798923968%2C14.117821390233626&z=12 

https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/44/2019/10/packlista-laeger.pdf
https://web.cdn.scouterna.net/uploads/sites/44/2019/10/packlista-laeger.pdf
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55.61619798923968%2C14.117821390233626&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1fdw2pvkURVFEVzT02DZn2np2r3w&ll=55.61619798923968%2C14.117821390233626&z=12
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Dokument för samåkning hittar du på kårens hemsida, drottningstaden.se klicka på 
arrangemang och sommarläger.  

Vid frågor ta kontakt med kommitén på sommarlager@drottningstaden.se  

Kontakt under lägret 
Mobiltäckningen på lägerområdet är dålig, så det är inte säkert att vi kan svara direkt om ni 
ringer.  
Telefonnummer till ledarna under lägret: 
Hela lägretiden: 
Håkan 0703-052175 
Anja 070-0194440 
Alice 0708-759595 
Ivan 076 840 11 21 
 
Spåratiden: 
Peter 0705-957916 
Eva 070-5431773 
Helena 
Ida 
Anna 
 
Vi ser fram emot ett härligt läger! 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CojxoRSMlFhP7ia_-r-2iLgNADY4jgCFf50ib3jdV44/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CojxoRSMlFhP7ia_-r-2iLgNADY4jgCFf50ib3jdV44/
mailto:sommarlager@drottningstaden.se

