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Sommarens läger närmar sig med stormsteg. Här 

kommer den senaste informationen om Viksjö scoutkårs 
skärgårdsäventyr. Varmt välkomna!

Plats - vägbeskrivning
Vi samlas vid Singö, för exakt vägbeskrivning, besök http://vassaro.scout.se/om-
vassaro/resvag-2/. Där möts scouterna upp för gemensam båtresa över till Vässarö. 
Båtresan tar ca en halvtimme. Resan från Viksjö till bryggan ordnar ni själva, med bil tar 
resan ca 2 timmar. Eftersom det är en bit att åka rekommenderar vi att ni försöker åka flera 
scouter tillsammans.

Datum och tider
Spårare: Söndag 9/8 kl12:30 till onsdag 12/8 kl 13:30
Övriga: Söndag 9/8 kl 12:30 till lördag 15/8 kl 13:30

I samband med att lägret är slut uppskattas 
avlastningshjälp av lägerpackningen. Hör med er ledare 
vad som gäller när ni hämtar från Singö.

Hälsodeklaration och packlista
Kom ihåg att fylla i och lämna in hälsodeklarationen till 
avdelningsledaren innan lägret. Detta gäller både deltagare, ledare och funktionärer. Det 
är viktigt att ni fyller i scoutens simkunnighet då det krävs för att segla och paddla kanot. 
Den finns att hämta på http://viksjo.scout.se/lageranmalan/

Även packlista finns att hämta på hemsidan. Det är viktigt att scouten själv kan bära och 
hantera sin packning. Låt därför scouten vara med och packa och öva gärna på att plocka 
i och ur ryggsäcken.

Kontaktuppgifter under lägret
För allmän information under lägret, se lägrets blogg som kommer finnas 
länkad till på kårens hemsida www.viksjo.scout.se. Här kommer vi skriva 
om vad som händer på lägret, ändringar i planering och annan information 
som behöver gå ut till alla. Vänd er i första hand till bloggen för information 
om större händelser som berör många.

För att nå oss under lägerveckan går det bra att ringa oss på:
Carl Arbegard, lägerchef: 0730388406
Ebba Wittboldt, lägerchef: 0736927148

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?
Hör av er till

lako@viksjo.ssf.scout.se

http://www.viksjo.scout.se

