
Lägerbrev 2 

100 % Vässarö 

Nu är det endast 16 veckor kvar tills årets sommarläger! Det har därför blivit 
dags att anmäla sig. I detta lägerbrev finns information om hur anmälan går till 
och vad ni bör tänka på inför lägret.

Plats 

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. Kontakta 
avdelningsledarna för kontaktuppgifter till andra scouter på avdelningen.

Tider
Spårare: Söndag 9/8 till onsdag 12/8

Övriga: Söndag 9/8 till lördag 15/8 

Exakta tider kommer i lägerbrev 3. Sannolikt så blir både samlingstid och 
avslutningstid mitt på dagen eller på eftermiddagen. 

Anmälan
Anmälan till 100 % Vässarö sker via webbformuläret på http://viksjo.scout.se/
lageranmalan/. Sista anmälningsdagen är 15 maj. Både scouter, ledare och 
funktionärer anmäler sig här.

http://vassaro.scout.se/om-vassaro/resvag-2/
http://viksjo.scout.se/lageranmalan/
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Kostnad och inbetalning
Spårare: 1000 kr

Upptäckare & Äventyrare: 1550 kr

Inbetalningen sker i anslutning till anmälan till PlusGiro 
44 25 99-7. Information om hur betalningen sker finns på 
http://viksjo.scout.se/lageranmalan-tack/. Denna ska göras 
senast i anslutning till anmälan 15 maj.

Hälsodeklaration
När anmälan är gjord så fyll i en hälsodeklaration och lämna denna till 
avdelningsledaren. Det är mycket viktigt att denna fylls i utförligt, använd 
baksidan på pappret om mer plats behövs. Denna finns att hämta på http://
viksjo.scout.se/lageranmalan/ och på mailen. Där finns även packningslista att 
hämta. 

Fästingar
Både borelia och TBE via fästingbett förekommer på Vässarö. Se därför över 
scoutens vaccinationer innan lägret. För mer information om fästingar på 
Vässarö, se: http://vassaro.scout.se/om-vassaro/fastingar/.

Lägertröja och kiosk
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 20 kr per dag för sådant.

Information om exakta tider kommer i lägerbrev 3!

Frågor? Hör av dig till lako@viksjo.ssf.scout.se

Var redo!

http://viksjo.scout.se/lageranmalan-tack/
http://vassaro.scout.se/om-vassaro/lagerboden/

