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Läger på Vässarö 2011 
 
Hej alla scouter, 
 
Veckan efter midsommar är det dags för läger. Här kommer nu information om 
samlingstider och platser inför lägret. 
 
Resa till lägret upptäckare, äventyrare och utmanare: 
Vi samlas vid Träsjögården för att därifrån åka med abonnerad buss till Ellan på 
Singö. Samling senast Kl 08.00 söndagen den 26 juni (bussen väntar inte!).  
 
Resa till lägret spårarscouter: 
Resan till lägret sker med SL. Vi samlas vid Tekniska Högskolan för att därifrån 
åka med buss 676 till Ellan på Singö. Samling senast Kl 07.20 onsdagen den 
29 juni (bussen väntar inte!).  
 
Slutbetalning 
Slutbetalningen på 1100 kr för spårare, 1900 kr för upptäckare, äventyrare och 
utmanare skall ske senast den 30 april genom inbetalning på konto 5038-6234 
Träkvista Sjöscoutkår, Läger om ni inte redan gjort det..  
 
Fickpengar: 
Det finns en marka (kiosk) i närheten av lägret där det kommer att finnas glass, 
godis och fika.  Vi rekommenderar en fickpeng på max 250 kr per 
upptäckar/äventyrs scout. Det räcker till en glass och lite till per dag. 
Vässarö har egna tröjor som säljs i markan (inte vår lägertröja), om scouterna 
önskar handla någon av dessa behöver ta med extra pengar för det. Tröjorna 
kostar:  120 kr för t-shirt, 190 kr för pikétröja, 280 kr för collagetröja,  och 
280 kr för en huvtröja. 
 
Packning: 
Bifogat finner du en utrustningslista över det du behöver packa med dig i 
ryggsäcken. Packa gärna i packpåsar så blir det lättare att hitta och hålla reda 
på sakerna. Tänk på att märka alla kläder med namn! 
 
Hemresa: 
Vi kommer att resa med abonnerad buss från Ellan till Ekerö. Vi kommer att vara 
vid Träsjögården ca 17 på lördag den 2 juli. 
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Teknikprylar: 
Lämna mobiltelefoner, mp3spelare mm hemma, de tål ofta inte den tuffa miljön 
de kan utsättas för under ett läger och de kan lätt komma bort. Scouterna 
ersätter inte eventuellt borttappade eller skadade teknikprylar. Det finns inga 
möjligheter till att ladda telefoner eller annan utrustning under lägret. 
För telefonsamtal hem är det oftast bättre att låna en telefon av oss ledare då 
hemlängtan ofta uppkommer i samband med samtal med mamma eller pappa.  
Telefonautomater som tar telefonkort finns även att tillgå på ön. 
 
SMS: 
Som vanlig på våra läger blir det en kväll SMS (Sikta Mot Stjärnorna).  
Vem tar hem vandringspriset i år? Scouter och ledare deltar i en lekfull tävling i 
sång och musik (play/sing back). För mer information se på kårens hemsida. 
 
Lägertröjor: 
Alla deltagare i lägret kommer att få en tröja med vårt lägermärke (skall inte 
förväxlas med de tröjor som säljs på Vässarö). 
 
Senaste nytt 
om lägret, packlistor etc. finns på hemsidan http://trasjo.se/Lager/2011/ 
 
Om ni, mamma eller pappa har några frågor kan ni alltid kontakta någon av  
ledarna. 
 
Om man vill nå oss på lägret: 
Kan man ringa: 
Stefans mobil: 070 261 11 55 
 
Scouter på läger älskar post: 
Vill du skicka ett kort, brev eller ett litet paket  
till någon på lägret så är adressen 

Scoutens namn 
Träkvista Sjöscoutkår 
Vässarölägret 
740 71 ÖREGRUND  

 
 
Det är JÄTTEKUL med läger! 
 
Varmt välkomna önskar ledarna 
Träkvista Sjöscoutkår 
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