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En fruktansvärd händelse har inträffat på koordinat 60°15'22.7"N 
18°41’25.7”E. Sveriges skickligaste superhjältar behöver nu er hjälp för 
att klara ut den saliga röra som uppstod när universums krafter 
blandades.  

DITRESA 
Samling för samtliga vid Fjällvik klockan 08.30 söndagen den 11:e augusti. 
Därifrån åker vi abonnerad buss. Bussresan cirka två timmar och sedan fortsätter vi med båt 
till Vässarö. Eftersom resan sammanlagt tar 4 timmar ska alla ta med en lättare matsäck 
och något att dricka på bussen. För den som brukar bli åksjuk, kom ihåg att ta en 
åksjuketablett innan avresa.  

HEMRESA 
För dig som är med en halv vecka: Efter lunch onsdagen den 14:e augusti lämnar 
Spårarna lägerplatsen. Beräknad hemkomst till Fjällvik cirka klockan 16.00.  

För dig som är med en hel vecka: Efter lunch lördagen den 17:e augusti lämnar vi 
lägerplatsen. Beräknad hemkomst till Fjällvik cirka klockan 16.00.  

LÄGERPLATS 
Vässarö i Roslagens skärgård. För mer information se https://vassaro.se/om-vassaro/
resvag/ 

HÄLSODEKLARATION 
Syftet med hälsodeklarationen är 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. Hälsodeklaration finns bifogad 
och ska fyllas i och lämnas till avdelningsledare senast på kåravslutningen 
den 3:e juni.  
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PACKNINGSLISTA 
Det är viktigt att scouten själv har koll på sin packning, packa 
därför ryggsäcken tillsammans med scouten - annars blir det svårt 
att veta vad man har med sig. Skriv namn på så många saker som 
möjligt! Då vi kommer vandra en sträcka är det viktigt att ni packar 
i en bra ryggsäck som scouten själv kan bära och utan mycket 
saker som hänger löst utanför ryggsäcken. Fråga din ledare om du 
är osäker kring utrustningen! Ett annat tips är att prova alla kläder 
innan lägret för att kolla att allting är rätt storlek.  

För att få ut bästa möjliga upplevelse av lägret uppmanar vi alla scouter att lämna 
mobiltelefoner hemma, alternativt lämna till en ledare på plats. Det kommer 
finnas möjlighet att låna telefon om man vill ringa hem. Det är mycket viktigt att personlig 
medicin tas med, exempelvis astmamedicin, allergimedicin och åksjuketabletter. Packlista 
finns bifogad. 

LÄGERKIOSK 
På Vässarö finns en kiosk som är öppen dagligen. Där kan man köpa exempelvis snacks, 
godis och dricka. För att hålla en rimlig nivå på köpandet önskar vi att scouterna tar med 
maximalt 20 kr/dag, alltså 60 kr för spårare och 120 kr för övriga. I lägerkiosken kan man 
även köpa Vässarös profilprodukter. Sortiment och priser finns på https://vassaro.se/om-
vassaro/lagerboden/. För den som vill är det möjligt att öronmärka pengar för att köpa 
exempelvis en tröja, lämna i så fall ett kuvert till ledaren märkt med namn.  

FÄSTINGAR 
Kom ihåg att se över fästingvaccination innan lägret börjar. Vässarö har haft fall av TBE, 
varför vi rekommenderar vaccinering mot TBE. Även borelia förekommer då och då på 
Vässarö, var vaksam efter rodnader om scouten haft ett fästingbett. 

HEMLÄNGTAN 
Om scouten ringer hem och har hemlängtan måste du som förälder kontakta ledare på plats 
så att vi kan hantera det i samråd med dig. 

ANMÄLAN 
Tiden för anmälan gick ut i april. Om du vill anmäla dig i efterhand går det oftast att lösa, 
kontakta då lägerkommittén. 

KONTAKTUPPGIFTER UNDER LÄGRET 
Ledare kommer finnas tillgängliga på telefon hela veckan. 
Ebba	 	 	 	 0736 927 148 
Paulina Edefors	 	 0721 658 316 
Kerstin Söderberg	 	 0704 226 113 
Kristina Ulander	 	 0708 725 542 
Anna Löfström	 	 0708 554 751 

Väl mött! 
Lägerkommittén, lako@viksjo.ssf.scout.se
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