
Intendenturönskemål skickas in till oss senast 5 veckor innan ankomst

BokningsnummerIntendentur

Telefon mobilGrupp

Matansvarig under lägret (namn och e-postadress)

Kontaktuppgifter

Måltider och antal ätande

Datum -->

Veckodag -->

Frukost -->

Om ni har någon särskild matansvarig 
anger ni dennes kontaktuppgifter. 

Lunch -->

Middag -->

Kvällsfika -->

Fyll i datum, dag och antal ätande per måltid. Vid huvudinryckningen, första ankomstdagen, får ni kostnadsfri 
blåbärssoppa och färdiga smörgåsar till mellanmål. Det första målet mat som ni är tänkta att laga är middag. 

Datum -->

Veckodag -->

Frukost -->

Lunch -->

Middag -->

Kvällsfika -->

Ankomst och avfärd
Dag och datum för ankomst Dag och datum för avresa

Lunch sista dagen på Vässarö önskar vi

Nyponsoppa, stekt ägg, smörgås, frukt (äggen får ni färdigstekta från intendenturen samma morgon ni åker hem när ni hämtar frukost) 

Tunnbrödsrulle, till denna önskar vi; 

Mat enlig matsedeln

Extra matönskemål t.ex. en extra måltid, tårtingredienser, ostbricka m.m. 

Även denna måltid tillagas av er. Ni hämtar råvaror dagen innan precis som för alla andra luncher under er vistelse.

Grillkorv Kokkorv

Extra matönskemål 

Vässarölägret - Stockholms Scoutdistrikts lägerö

Skickas till Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm        eller      bokning@vassaro.se



Intendenturönskemål skickas in till oss senast 5 veckor innan ankomst

Gasol - 60 kr/kg

Vi vill köpa gasol i lånetuber (PC10) av Vässarö. Ange uppskattad mängd gasol ni kommer att förbruka;  _________ st tuber.

Cykelkärra - 50 kr per kärra per dag 

Vi vill hyra st cykelkärra/or

BokningsnummerIntendentur

Telefon mobilGrupp

Matansvarig under lägret (namn och e-postadress)

Kontaktuppgifter

Om ni har någon särskild matansvarig 
anger ni dennes kontaktuppgifter. 

Gruppens ankomst- och avfärdsdatum
Dag och datum för ankomst Dag och datum för avresa

Uppdatera antal deltagare per gren

Vi kan inte garantera att ni får de antal ni önskar hyra, vid brist på cykelkärror kommer vi att fördela dem jämnt. 

Hjälp oss att uppdatera antal deltagare under er vistelse så att vi kan uppdatera antal deltagare per aktivitet. 
Ange antal deltagare + ledare/föräldrar tack, ex. 10 deltagare + 8 ledare/föräldrar anges 10 + 8.  

Antal i förtrupp: Antal i eftertrupp:Frukost kl. 8.03

Lunch kl. 12.15

Middag kl. 17.15 Frukost kl. 8.03

Lunch kl. 12.15

Middag kl. 17.15

Kvällsfika Kvällsfika 

Det blir färdiglagad mat i vår matsal för de personer som kommer/åker med gruppens gods. Ange nedan hur många ni är och sätt ett i kryss för de 
måltider som önskas. Frukost, lunch och middag serveras på nedan angivna tider. Vi förväntar oss att ni är i tid om måltid önskas i matsalen. 
Kvällsfikat serveras 21.00-23.00, då är ni välkomna när som helst under dessa 2 timmar. Mattiderna kan kommat att justeras då vi är många som 
under dessa dagar ska äta i matsalen. Om tiderna ändras kommer detta meddelas er i god tid innan. 

 (godsets ankomst-/avresedatum anges på transportönskemålet) 

Spårare + Upptäckare + Äventyrare +

Utmanare + Av antal anmälda utmanare är ______ st även ledare för en yngre gren under lägret. 

Ved - 400 kr per säck 

Vi vill köpa ved. Vi önskar _________ st säckar med ved. 

Veden ställs ut på er lägerplats. Den levereras till ängen i en stor nätsäck och innehåller ca 1 m3 ved. 

Ni betalar endast för den gasol ni använder. En PC10 innehåller 10 kg gasol. Vi önskar att ni gör en uppskattning på hur många tuber ni 
behöver så att vi kan justera lagret så att det finns tillräckligt för alla. 

ex. tält, köksutrustning, bord, sittbänkar. Ange vad ni önskar hyra på plats samt för hur många personer så 
återkommer vi med vad som finns tillgängligt samt pris.

Extra materialönskemål 

Vässarölägret - Stockholms Scoutdistrikts lägerö

Skickas till Fridhemsgatan 8, 112 40 Stockholm        eller      bokning@vassaro.se




