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Vid ankomsten 
Vissa praktiska saker ska alla barn känna till. Samla alla deltagare och informera om följande: 

□ Checka in kåren på lägerexpeditionen 

□ Vatten i rödmärkta kranar är färskvatten. Detta används bara till dryck och matlagning.  

Var rädd om färskvattnet. Låt aldrig vattnet rinna på marken. 

□ Vatten i blåmärkta kranar är sjövatten. Detta används till disk, potatiskokning etc.  

Diska aldrig under rinnande vatten eftersom det blir lerigt. 

□ Anmäl eventuella läckor snarast till lägerexpeditionen (Storgårn). 

□ Sopor tas till närmsta soprum och läggs i avsedd sopkärl. 

□ Matrester samlar kåren i hink med lock som töms i avsedda kärl i soprummet. 

□ Gräv inte på lägerängen med undantag för flaggstång. 

□ Slanor kan tas ur högar. Behöver ni mer slanor, läs först ’Konsten att ta slanor’ som ni får vid ankomst. 

□ Ved kan finnas vid lägerängen, annars får man samla grenar etc. i skogen eller köpa ved på expeditionen.  

□ Hjälp oss att hålla diken fria från slanor, stenar och lera. 

□ Det måste vara minst 8 meter mellan eldstad och närmsta tält där människor bor. Sträva efter att ha 3 meter mellan varje 

tält. Tillse alltid att det finns ”gator” mellan en grupp av tält.  Inne i tälten är det inte tillåtet med öppen låga. 

□ Fotogenlyktor i tält och eldning i kaminer MÅSTE alltid ha eldvakt. Vid varje eld måste det finnas ett par hinkar med  

släckvatten. (Det är också bra att ha vid brännskador). Vässarös expedition kan berätta om det är tillåtet att elda eller ej.  

 

 

Inför hemresan - brytning av läger 
□ Gör upp räkningen på lägerexpeditionen dagen innan avfärd mellan kl. 18:15—20.00 

□ Slanor sorteras efter storlek och travas på underlag så att de ej ligger direkt på marken.  

Slanorna skall placeras i skogskanten eller i slankojorna, inte på ängen.  

□ Alla småpinnar, ved etc. läggs i närmaste vedkoja. Ingen ved får ligga kvar ute. 

□ Alla järnspisar ställes bredvid virkeshögarna. 

□ Stenar från eldstäder travade i prydligt röse uppe i skogskanten. Ej på ängen (tänk på slåttermaskinen!) 

□ Eventuella hål från flaggstänger är fyllda och utjämnade. 

□ Diken är rensade från sten, pinnar, skräp och tuvor. 

□ Flisor, spån och skräp är ihopkrattat och borttaget. 

□ Området är finkammat efter skräp, tältpinnar och hittegods. 

□ Överbliven mat, saftdunkar, tombackar, kärl/hinkar som kan återanvändas etc., återlämnat i rent och  

prydligt skick till intendenturen. 

Denna är för kårens egna hantering. Vässarö behöver inte hälsokort på alla deltagare. 

CHECKLISTA FÖR ANKOMST OCH AVRESA 




