
Västerlanda – Tuves scoutgård 
 

Västra Röd 256, 463 93 Västerlanda 

Gården ligger ca 5 mil från Göteborg och 8 km från Lilla Edet 

https://tuve.scout.se/lokaler/vasterlanda/ 
 

På västerlanda finns: 
 

• 30 fasta sovplatser, ca 20 extra madrasser för golvförläggning fördelade på tre hus.  

• Nyrenoverat kök fullt utrustat för ca 70 personer med två spisar, 1 kylskå, 1 kyl/frys och 
diskmaskin 

• I Maxistugan finns ett matrum / allrum med plats för ca 60 personer. 

• Elektriskt ljus och värme finns i alla hus. 

• Vatten finns i Maxistugan och Stora huset. 2 toaletter och 1 dusch finns i Maxi, 1 toalett finns i 

Stora Huset. 

• Öppen spis i Maxistugan och Stora Huset 

• En stor gräsmatta / lägeräng och en mindre gräsmatta med fotbollsmål 

• Närhet till badsjö och skogsområden 
 

 

I hyran ingår inte: 

• Förbrukningsmateriel såsom toalett- och hushållspapper, wettexdukar, diskborstar, diskmedel 
• Sänglinne, täcken/filtar, kuddar. Används medtaget täcke – måste underlakan användas! 

• Fast telefon eller internet.  

 

Vid avfärd ansvarar hyresgästen för att: 

• Städa enligt städguiden 
o Om städningen ej sköts – städar vi á 400 kr/timmen och fakturerar 

hyresgästen. Detta gäller även sanering av klotter. 
o Städutrustning finns i varje hus  

• Ställa tillbaka möbler och madrasser till sina ursprungliga platser enligt instruktioner. Detta 

gäller även utemöbler 

• Tömma sopor och återvinningskärl 

o Brännbart kan eldas upp i tunnan vid Ladan. 
o Plast, glas, plåt tas med från gården av hyresgästen. 

o Restavfall slängs i soptunnan vid vägen. 

• Töm och stäng av diskmaskinen vid avfärd. 

• Plocka upp skräp utomhus, och fimpar får absolut inte slängas på gården. 

• Ta bort pinnar från gräsmattan – de förstör vår gräsklippare.... 

• Fyll på vedkorgarna vid spisarna om ni använt ved, ved finns på kortsidan av Ladan. 
 

 

Bokning och priser 
 

• Bokningar görs  genom Annika Karlsson 0739 026941. e-post: annika.l.karlsson@volvo.com 

• Hyresavgiften för ideella föreningar är 100 kr per person och natt. Miniavgiften 1 500 kr 

under helger och 750 kr under veckodagar mån-fre. Ideella ungdomsföreningar får 50 % 

rabatt fr o m 2:a natten. Rabatten gäller inte skolor och fritidshem. 
o För företag och vinstdrivande organisationer är avgiften 200 kr per person och natt, 

minimiavgift 2 000 kr. 
o Vid avbeställning mindre än 4 veckor före beställd ankomstdatum debiteras en avgift 

som är lika stor som miniavgiften. Ev. skador på gårdens material betalas av 
hyresgästen. 

o Avgiften insättes på PG 620613-0 Tuve Scoutkår. Märk betalningen med datum, 

Västerlanda och hyresgästens namn/föreningsnamn. Om faktura önskas ange 

detta vid beställning. Avgiften överenkommes med Annika – innan inbetalning sker. 

https://tuve.scout.se/lokaler/vasterlanda/
mailto:annika.l.karlsson@volvo.com


 

• Nycklar – instruktion om var nycklarna finns kommer komma samma vecka som ni ska till 

gården – nycklarna går till Maxi, Stora Huset, Mellis.  
o Lillis, Ladan och den låsta delen av Stora Husets undervåning hyrs inte ut  

• Man använder städguiden vid städningen och förbinder sig att följa den när man 

verifierat sin bokning. 

• Hyresgäst som drar plomberingen på brandsläckarna när det inte brinner - debiteras 500 kr 
per brandsläckare 

• Laddning av bil får absolut inte göras på gården. 

• Gården är alkoholfri. 

 
 

Vägbeskrivning 
I Kungälv norr om bron över Nordre älv, ta vägen mot Lilla Edet över Diseröd, kör förbi Västerlanda 
kyrka. Efter kyrkan ta vänster mot Stenungsund och kör cirka 1½ km, upp för en backe – där ni på 

krönet har ett gult hus samt en röd lada med en häst som vindflöjel på vänster hand. Där tar man 
avtagsvägen till höger - en grusväg. Kör på grusvägen cirka 1 km – halvvägs finns en skylt till gården. 

Då ni kommer ner för en backe finns en parkeringsplats på höger sida – där ligger gården 

Västerlanda.  
 

Tyvärr är grusvägen så dålig att man inte får/kan köra upp med buss, vid landsvägen snett emot 
brevlådorna har gården en bussuppställningsplats. KÖR SAKTA PÅ GRUSVÄGEN (max 30 km/h) SÅ 

FORTSÄTTER VÅRA GRANNAR VARA GLADA!!! 

 

 
Bra att veta 
 

• Närmaste butik är i Lilla Edet. 

• Badsjön når man genom att gå  körvägen mot stora vägen ett par hundra meter tills man 
kommer till en spång på höger hand och där följa stigen upp för skrevan/branten, alternativt 

ta den branta vägen upp till vänster efter gården och följa stigen till vänster. 

• Ved finns i bodar på kortsidan av Ladan – mot skogen. 

• Eldplats finns nedanför kullen vid jordkällaren, och i skogen bakom Maxi, men den får bara 
användas på vintern. 

• Det är stora nivåskillnader i trakten. Förlägg inte mörkerövningar till områden som inte 

kontrollerats under dagtid. 

• Före eldning i i braskaminen i Maxistugan skall fläkten på väggen sättas på. Anvisningar finns 
på väggen bakom kaminen. Glöm ej att stänga av denna fläkt vid avfärd eller när ni slutar 

elda! 

 
 

TUVE SCOUTKÅR 
 

Scoutgårdens drift  bygger helt på frivilliga ideella insatser från föräldrar, scouter och andra 

intresserade. Vi hoppas att Ni skall trivas på gården! 
 

//Tuve scoutkår 
 


