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OS på Vässarö 2016 

Nu är det inte ens en månad kvar till sommarens stora scoutäventyr, 

sommarlägret! Här kommer lite blandad information inför lägret, bland annat 

tider att passa, vad ni ska och inte ska ha med er och hur ni kan komma i 

kontakt med oss på lägret. 

Resa 

Transport till och från lägret sker som tidigare meddelat med gemensam buss. 

Detta betyder att scouterna lämnas och hämtas vid Fjällvik. 

Ditresa 

Söndag 12:e juni klockan 8.15 vid Fjällvik. 

OBS! Eftersom vi har en båttid att pass så är det viktigt att alla är på plats 

denna tid! 

Hemresa 

Onsdag 15:e juni för spårare. Vi räknar med att vara vid Fjällvik c:a 16.30. 

Lördag 18:e juni för upptäckare & äventyrare. Vi räknar med att vara vid Fjällvik 

c:a 15.30. 

Hälsodeklaration 

Kom ihåg att fylla i och lämna in hälsodeklarationen till avdelningsledaren 

innan lägret. Dels för att vi ska kunna förebygga eventuella problem så som 

allergier men även för att vi ska kunna kontakta er anhöriga om komplikationer 

uppstår. Detta gäller både deltagare, ledare och funktionärer. Den finns att 

hämta på http://viksjo.scout.se/lageranmalan-tack/. 

Packning 

När vi kommer fram till Vässarö är det en bit att gå innan vi kommer fram till 

lägerplatsen så det är viktigt att scouten själv kan bära sin egen packning, gärna 

i en ordentlig ryggsäck. Och när vi väl är på plats så är det bra att scouten vet 

vad som finns i packningen och var det finns så låt scouten vara med och packa 

och öva gärna på att plocka i och ur ryggsäcken.  
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Fickpengar 

På Vässarö finns en kiosk ”Lägerboden”. I denna finns godis, glass mm och vissa 

Vässarö plagg. Om scouten önskar en lägertröja så köper hen det själv i 

Lägerboden. Sortimentet hittar ni på http://vassaro.scout.se/om-vassaro/ 

lagerboden/. I övrigt kommer inte scouten ha användning för pengar på ön. Ta 

detta i beräkning när om ni skickar med fickpengar. Ledarna ansvarar inte för 

borttappade saker/pengar. Mycket pengar blir till mycket snask och lite riktig 

mat, vi rekommenderar därför maximalt 30 kr per dag för sådant.  

Mobiltelefoner & elektroniska spel 

Mobiltelefoner och alla typer av elektroniska spel är förbjudna på lägret. Har 

någon scout behov av att ha med sig mobiltelefon ska denna lämnas till 

avdelningsledaren när lägret börjar så får scouten sedan komma till ledaren när 

hen vill ringa. Telefonen återlämnas sedan när lägret är slut. 

Kontaktuppgifter under lägret  

För att nå oss under lägerveckan går det bra att ringa oss på:  

 Mikael Ulander, lägerkommité & spårarledare: 072-300 42 95 (12-15 juni) 

 Johanna Zetterlund, lägerkommité & spårarledare: 070-537 67 51 (12-15 juni) 

 Kerstin Söderberg, lägerkommité & upptäckarledare: 070-422 61 13 (12-18 juni) 

 Johan Hasselroth, lägerkommité & köksansvarig: 076-311 88 37 (12-18 juni) 

 

Det går även att skicka post till oss på Vässarö under lägret, tänk på att 

postgången är något långsammare i skärgården.  

”Namn” (Viksjö scoutkår) 

Vässarölägret 

742 96 Gräsö  

Frågor & funderingar 

Eventuella frågor ställs till lako@viksjo.ssf.scout.se. 

Med scouthälsningar, 

Lägerkommittén (LÄKO) 
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