
 
 

LasseMaja och 
Apelhultsmysteriet… 
Välkommen till den Valleby sommarstad, dit invånarna i vanliga Valleby ofta tar sin tillflykt på 
sommaren. Behagligt nog har den samma utbud som det vanliga Valleby bara att det är på Apelhult,  
Så välkommen att slå upp era tält på Gunnarssons camping. Men framförallt se till att hjälpa mig, 
polismästaren med lite klurigheter under lägertiden. Jag behöver som ibland lite hjälp från dem som 
kan se på saker på andra sätt än en gammal polishjärna. 

Tema? 

Lägret kommer ha som tema LasseMajas detektivbyrå och till detta erbjuda lite enklare 
programaktiviteter. För att få ett så bra tema och program som möjligt kommer vi att behöva hjälp 
av vuxna att agera som ”statister” och misstänkta i det fall vi inte får ihop tillräckligt med 
funktionärer för att täcka behovet. Mer information kommer att komma i efterföljande lägerbrev. 
Utöver ett generellt Tema kommer det också finnas spontana aktiviteter. 

När?  

Långläger: 20-25 juli 2023. 
Kortläger: 21-23 juli 2023.  

Var?  

Distriktets lägergård Apelhult. Även kallad ”Valleby Sommarstad.” 

Förläggning  

Vi bor i byar uppkallade efter klassiska Vallebygator kanske kan ni pynta till en fin portal som visar 
vilken gata ni tillhör? Sover gör man i kårernas medhavda tält eller vindskydd på lägerängarna. 
Maten tillagar man i byarnas medhavda kök. 

Kostnad?  

Långläger Västgöta södra medlem: 950 kr Långläger ej Västgöta södra medlem: 1000 kr 
Kortläger Västgöta södra medlem: 400 kr Kortläger ej Västgöta södra medlem: 450 kr 
I priset ingår plats, mat (utom lunch på första dagen), ett enklare temaprogram, och lägermärke. 
Givetvis är du även försäkrad om du är medlem.  

Anmälan 

Anmälan görs på hemsidan och den öppnar under slutet av mars. 
Skicka gärna ett mail till lager@vastgotascout.se om ni vill komma och hur många ni tror att ni blir så 
ser vi till att informera er när ny information blir tillgänglig. 

Frågor?  

Maila lager@vastgotascout.se så svarar vi så snart vi kan 

Hoppas vi ses, för jag kommer behöva alla hjälp jag kan få… 
Med vänliga hälsningar 

Polismästare Randolf Larsson 

mailto:lager@vastgotascout.se

