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Ragnar Westin gick till sjöss i yngre tonåren. Efter många
år till sjöss önskade han skaffa sig en fast punkt och tog
tillfället i akt då en god vän visade honom Vässarö där
denne var delägare. Det slutade med att Ragnar Westin
köpte hela fastigheten, om ett hundratal öar, kobbar och
skär, för att på äldre dagar kunna pensionera sig där.
Strax efter sin femtionionde födelsedag kallades han att
frakta malm med sitt fartyg, M/S Luleå.
Båten torpederades efter några dagar, av främmande
ubåt inne på svenskt territorialvatten, den 11 juli 1942.
I sitt testamente, som Ragnar Westin undertecknade ca
två månader före sin bortgång, skänker han Vässarö till
“Stockholms Sjöscouter”. De första åren används inte
gåvan särskilt flitigt på grund av den långa och besvärliga
resan till ön. Konfirmationsläger började man med 1956
då man använde en gammal ladugårdsgrund som kyrka;
där står i dag vårt kapell, färdigbyggt 1976.

Vässarö idag
“Stockholms Sjöscouter” blev så småningom Stockholms
scoutdistrikt. Distriktet och Vässarö har tillsammans sex
anställda. Stockholmskansliet flyttar på somrarna ut till
ön för att sköta verksamheten därifrån. På vår och höst
besöks Vässarö av skolklasser, ungdomsföreningar och
personalgrupper från olika företag och på somrarna
kommer mängder av scoutkårer och andra ungdomsgrupper till ön för att ha läger.
En av de största aktiviteterna på Vässarö är den så
kallade funktionärsstaben; den styrka av volontärer som
gör att vi kan erbjuda våra gäster service i form av
intendentur, sop- och latrinhantering, land- och
båttransporter, landprogram och sjöaktiviteter.
Funktionärer kan variera i antal från ca 50 till 80,
beroende på hur många gästande grupper det är på ön.
Varje sommar arrangerar vi också två konfirmationsläger
för scouter. För att komma med på dessa gäller det att
anmäla sig i god tid. Anmälan görs via www.vassaro.se
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Inför planeringen av er resa Vid ankomsten
Vid preliminärbokning av lägerplats på Vässarö får ni en
skriftlig bekräftelse. Bokning är kostnadsfri. Vi är naturligtvis tacksamma över att bli informerade så snart som
möjligt om era planer förändras.

Hemsida och internationellt
Du kan läsa mer om Vässarö på vår hemsida:
www.vassaro.se
Vi har också information om Vässarö på engelska,
både i tryck och på hemsidan.

Övrigt
Vi rekommenderar att kåren tar hem Scouternas
säkerhets föreskrifter. Den finns att ladda ner från
Stockholms scoutdistrikts hemsida:
www.stockholm.scout.se/service

När er grupp anländer till Vässarö möts ni vid båten av
någon från läger- eller programexpeditionen. Det händer
ibland att vi inte kommer loss och då ber vi skepparna
och traktorgänget att ta väl hand om er. De hälsar er
välkomna och visar er tillrätta. En representant från er
grupp ska besöka lägerexpeditionen och checka in.

Båttransporter
Om ert gods, tält, patrullådor, köksutrustning etc. går
med separat båt, måste ni ha några ledare tillhands som
lastar på och av ert gods på någon av Vässarös båtar.
Grupper som kommer norrifrån kan få åka från Gräsö
efter överenskommelse med Vässarö.
Anmäl era transportönskemål på blankettluntan under
”Transportönskemål”. Denna blankett vill vi ha senast
den 1 maj. Det är bra om ni organiserar er grupp så att
packningen snabbt och smidigt kommer på plats på båt
och traktor. Detsamma gäller vid ankomsten och avresa
till och från ön.

Traktortransport
När ni kommit fram till Djuphamn - Vässarös hamn - så
väntar en traktor på att transportera ert tyngre gods till
lägerområdet. Ni lastar själva på och av ert material på
traktorn. Gruppen följer efter traktorn gåendes till
ängen.

Inryckningsmat
Vässarö bjuder nyanlända grupper på nypon- eller
blåbärssoppa samt färdigbredda mackor.
Notera att inryckningsmat enbart gäller den del av
gruppen som anländer först till ön. Om t ex en spåraravdelning anländer tre dagar in på lägret får dessa ingen
inryckningsmat. Då förväntar vi oss att de som redan är
på läger lagar mat åt de nyanlända. Inryckningsmaten
hämtas på intendenturen, där ni även anmäler er
specialkost, hämtar basmat samt färskvaror/råvaror.
Läs mer om mat i ’Matinformation’.
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Eldning

Lägerplatsen
Ni disponerar en lägerplats som anvisas av Vässarös
expeditionen. Om ni har önskemål om en speciell plats
så ange det på definitivanmälningsblanketten (besked
får ni på läger-ledarsamlingen i maj eller om ni ringer
oss därefter). I anslutning till samtliga lägerplatser
finns dricksvatten, torrdass, avfallshantering/
återvinningsstationer.

Frånsett lägerspisar får ni bara elda på iordningställda
platser som anvisas av Programexpeditionen.
Undantag kan göras i samband med hajker.

Avfallshantering / återvinning
I våra soprum finns det uppmärkt tunnor och kärl för
sopsortering. Vi arbetar ständigt tillsammans med
kommunen för att sopsortera på rätt sätt. Detta innebär
att sopsorteringen på Vässarö kanske inte ser ut som
sopsorteringen hemma. Vi sorterar enligt Norrtälje
Lägerspisar för matlagning, Vässarös egen “Naturaspis”,
kommuns riktlinjer.
Ivarspisen, kan ni få låna. Man kan inte boka spisen,
utan de kårer som är på ön delar solidariskt på de
I anslutning till er lägerplats finns soprum med
ca 30 spisar som finns.
källsortering, vanligen vid dassen. Om ni inte hittar
soprummet, fråga på expeditionen så visar vi er tillrätta.
Vid t.ex. bastun i Fladan och längs vägar finns uppställda Vid stor brandfara kan det bli aktuellt med strängare
regler eller t.o.m. totalt eldningsförbud. Vi ber er ha
soptunnor för t.ex. godispapper mm. Uttjänt material
förståelse för detta. Det är ju också en viktig pedagogisk
såsom t.ex. solstolar och tält tar man hem själv och
fråga; vi kan inte elda gång på gång i skogsbrynen, när
återvinner.
myndigheterna upprepar ett totalt eldningsförbud.
Vid sådana lägen kan det bli aktuellt att maten på gasolVi sorterar enligt följande:
kök i stället. Det är alltså en bra idé att ta med en rejäl
gasolspis. Gasol finns på ön (se nedan).

Matrester – gärna i kompostpåsar - läggs i gröna
plasttunnor. Vi tömmer dem i en kompost där de
blir jord. Ta gärna med kompostpåsar sådana som Slanor och ved
många kommuner tillhandahåller. Det underlättar Slanor får ni själva såga i skogen. På sid 14 finns anvisför er. Om ni inte har kompostpåsar så läggs
ningar så att vi håller skogen snygg. Vi vill inte att scoumaten rakt ner i tunnan, ingen plastpåse emellan ter och djur ska skada sig på höga stubbar, hjälp därför
tack!
till att hålla dessa låga. Ledare ska alltid vara med när

Batterier - läggs i särskilda batteriburkar.
man tar slanor.
Där läggs även småelektronik.

PET-flaskor och aluminiumburkar. Läggs i särskilda Ved får ni plocka i skogen. Det finns massor med torra
tunnor i soprummen och vid kiosken.
grenar och omkullfallna träd. Ibland finns det slanor och

Glas läggs i särskilda kärl.
ved kvar från tidigare grupper, givetvis kan ni använda
detta också. Färdig ved finns ofta att köpa i säckar, prata

Plåtburkar diskas och läggs i särskilda kärl.

Övrigt avfall, dvs. matemballage, papper, snören, med expeditionen om var och hur.
mjölkpaket etc. läggs i särskilda kärl.
Att såga och bära slanor är en del av scoutprogrammet.
Våra traktorer kör inte fram slanor på beställning.

Fotogen och Gasol
Fotogen tar ni med efter behov.
Vi säljer gasol i PC10-tuber och ni betalar för
förbrukad mängd. Hanteringen sker på expeditionen.
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Vatten
Sjövatten används till tvätt, disk, potatiskokning etc.
Dricksvatten får endast användas till dryck och
matlagning. Dricksvattenkranarna är rödmärkta och
sjövattenkranarna är blåmärkta. Vattendunkar är bra att
ha med och bunkra vatten i om det skulle uppstå
tillfälliga avbrott i vatten-systemet. Fyll dem redan
första dagen! Det är nödvändigt att vi hjälps åt att spara
på vattnet. Var noga med att stänga kranarna och
meddela genast expeditionen om eventuella läckor.

Toaletter
På Vässarö har vi miljövänliga torrdass, en gammal fin
landsbygdskultur. Av erfarenhet vet vi att vissa barn
uppfattar detta som motbjudande. Det är bra om ni
förbereder dem lite på att detta är en naturlig,
traditionell och miljövänlig toalettkultur. På dassen finns
toalettpapper, tvättmöjlighet med rinnande vatten och
tvål finns vid varje dass. Tvålen som står på dassen ska
stå kvar och inte flyttas till lägret.

Under lägret
Det går bra att skicka post både till och från Vässarö.
För att skicka post till ön använder du nedanstående
adress. Tänk dock på att det kan ta en dag eller två
extra för posten att nå fram till Vässarö.

Adress
Personens och gruppens namn
Vässarölägret
742 96 Gräsö

Inkommande post placeras i gruppens postfack i entrén
på Storgårn, lägerexpeditionen. Utgående post läggs i
den gula brevlådan på Storgårn.

Bad

Av säkerhetsskäl får man inte bada i båthamnen eller
vid bryggorna i Fladan. Resten av ön erbjuder många
härliga badklippor. För förslag på badplatser, se karta.
Cykelkärra
Bryggan vid bastun är i första hand till för de som bokat
Det går att hyra cykelkärror för vistelsen på Vässarö.
Kärran blir då ”er” under vistelsen och kan användas för bastun. Vänligen visa hänsyn till dem som eventuellt
bokat. Vi avråder starkt från dykning runt hela Vässarö
transporter av mat, saker till lägerbål med mera.
Maxlasten är 100kg. På grund av olycksrisken är det inte med tanke på att isen flyttar stenar under vintern.
tillåtet att åka eller leka med cykelkärrorna.
Pris 50:- per dag.
Byledarsamling

Praktiska tips
Ta med en hink med lock till kårens matrester. Denna
hink tömmer ni sedan i de gröna kompostkärlen i soprummen. Dessa gröna kärl får inte lämna soprummen.
Eftersom slaskgropar ej ska grävas på Vässarö, är det
lämpligt att sila diskvattnet genom ett durkslag.
Slå sedan ut vattnet en bit ut i skogen. Använd hett
diskvatten, så kan du vara mycket snål med diskmedel
= bättre för naturen.

De veckor som vi har hög beläggning på Vässarö har
vi byledarsamling, då en representant från varje
lägergrupp träffas för att diskutera igenom praktiska
detaljer, programbokningar etc, som en slags löpande
utvärdering.
Samling för dessa byledarsamlingar är kl 18.30 varje dag
och platsen är lägerbålsplatsen bakom Lillgårn.
Man kan naturligtvis titta in på expeditionen när man
vill, om man har något att diskutera. Vi rekommenderar
att ni under kvällen samlar kårens ledare så att alla får
ta del av samma information.

Café i matsalen

gefpj qhconpr

Vässarö matsal är öppet varje kväll 21.00 - 23.00.
Alla utmanarscouter, ledare och övriga vuxna är
välkomna. Kaffe, te, choklad och smörgås brukar
finnas framme. Givetvis är ni välkomna även om ni inte
vill fika, utan bara prata, sjunga, spela spel, träffa andra
eller för att koppla av en stund i ett hörn.

Cyklar
På grund av olycksrisken är cykelåkning inte tillåten.
Ett fåtal “tjänstecyklar” finns dock på ön.

Vässarö - Stockholms Scoutdistrikts lägerö
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Dusch

Mobiltelefon

Varje lägerdeltagare har möjlighet till ett duschtillfälle
under sin vistelse på Vässarö. Enstaka deltagare kan
ibland ha rimliga skäl till ytterligare duschmöjligheter,
vilket också inryms i duscharnas kapacitet. Gruppens
ledare bestämmer när gruppen ska duscha - ingen
bokning behövs. Kanske är det klokt att undvika tidiga
morgnar och sena kvällar då duscharna ofta är hårt
belastade. Vässarös ledning förbehåller sig rätten att
ibland tillfälligt stänga duscharna t ex på grund av
reparation, städning etc.

Alla abonnemang har bra täckning på ön, förutom Tre.

Internet / datorer
På flera platser på Vässarö finns ett öppet WiFi.
I matsalen finns också tre datorer där du kan surfa.

Kiosken
Kiosken är öppen varje dag kl 18.00 - 20.00.
De veckor på sommaren då beläggningen är extra hög
utökas öppettiderna, vilket meddelas via anslag etc.
I kiosken finns vykort, frimärken, hygienartiklar,
sångböcker, tröjor, läsk, lägermärken mm. På Vässarö
förekommer dock ingen försäljning av tobaksvaror.

Kontantfritt —Från och med 1 januari 2020
Vi går alltmer mot ett kontantfritt samhälle varför vi nu
också vågar och har valt att avskaffa kontanthantering
helt. Vi tar emot swish och kort som betalningsmedel
liksom vid betalning för vistelse som i kiosken eller vid
extra båtkörningar. För barn som kommer kanske man
inte hunnit skaffa sig kort eller swish.
Här kan ni läsa om hur enkelt det går att lösa:
Swedbank: https://www.swedbank.se/privat/
kunderbjudanden/barn-och-ungdomar.html
Handelsbanken: https://www.handelsbanken.se/sv/
privat/barn-och-unga/under-18-ar
SEB: https://seb.se/privat/betala/barn-ochungdomserbjudanden
Tänk på att det tar cirka 2-3 veckor innan ni får hem
kortet i brevlådan tillsammans med koden.

Mat
Maten hämtas på Intendenturen, vid matsalen, mellan
kl 15.00 - 17.00. Matutlämningen omfattar middag,
kvällsmål, frukost samt lunch. Matsedel finns i foldern
”Matinformation”. Lämna tillbaka Vässarös blå backar
vid nästa besök på matutlämningen. Det finns ingen
möjlighet att låna dessa under vistelsen.

Program—se bifogad programlunta
Bokning av Trapperspår, ledarguidning av Naturnäran,
segling och kanoter ska inlämnas på bifogad blankett i
blankettluntan senast den 1 april, varefter vi försöker
pussla ihop programmet så gott det går.
Programmet kan diskuteras på lägerledarsamlingen
(se inbjudan på sista sidan) och dag för dag på Vässarö.
Övriga programaktiviteter bokas vid ankomsten till
Vässarö. Våra programpaket är kostnadsfria och alla
grupper erbjuds möjlighet till minst ett sjöpass under
sin vistelse. Dessa sjöpass måste vara åtföljda av ledare
som ansvarar för ordningen.
Planera ett för- eller eftermiddagspass per grupp.
Förmiddagspass: kl 09.15 - 11.30
Eftermiddagspass: kl. 13.30 - 16.15
Kvällspass: kl. 18.30 - 21.00.
Avvikelser kan förekomma.

Program / MiniScout
Det finns ett särskilt program för er som kommer till
Vässarö för att delta på ”MiniScout” med era spårarscouter. Dessa gemensamma programpunkter bör ni
tänka på vid planeringen av ert lägerprogram

Sjukvård
Normal sjukvård klarar ni själva av i lägret - glöm ej
förbandslåda! Vid större skador hjälper vi gärna till efter
förmåga. Det är dock alltid gruppledaren som har det
yttersta ansvaret för gruppen. Vid behov av hjälp vid
större skador, kontakta expeditionen.
Vid behov av akut sjukvård - ring 076-795 22 22
(jourhavande lägerchef).
På senare år har vi haft upprepade episoder med besökare som haft besvärliga astma - eller allergiattacker av
olika slag. Dessa leder ofta till brådskande sjukhustransporter och belastar både gruppens ledare och vår organisation. Givetvis är alla välkomna till Vässarö men det
är viktigt att de som lider av astma eller annan allergi
har ordning på sin medicinering och tillräckligt med medicin med sig, även för svårare attacker.
Om ni har någon sjukvårdskunnig i er grupp uppskattar
vi om ni meddelar detta till lägerexpeditionen. Om något allvarligt händer är det alltid bra att veta om det
finns sjukvårdskunniga på ön som vi kan rådgöra med.

Intendenturönskemål skickas senast fem veckor före
lägret - blankett för ändamålet finns i ”Blankettluntan”.
Medför lämpliga burkar och förvaringskärl, och kom
ihåg hink med lock för era matrester.
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Snitslar
Ibland kan det vara nödvändigt att märka ut ett spår
med snitsel. Enbart nedbrytbar snitsel är tillåten, alltså
inte plastsnitsel.

Några trivselregler
Droger och alkohol
På Vässarö använder vi inte droger eller dricker alkohol.

Städning av lägerplatsen och avsyning
Lägerplatsen ska städas noggrant före hemresa: slanor
travas i skogsbrynet, stenar likaså, eventuellt uppgrävda
tuvor läggs tillbaka, diken rensas. Alla flisor krattas ihop.
Städningen avsynas av någon från Program eller
lägerchefen.
Se särskild checklista på sidan 13 i denna lunta.
Om lägerledningen har förhinder räknar vi med att
någon i kåren tar på sig ansvaret att avsyning sker.
På Vässarö kan ni slänga avfall som uppkommer av
vistelsen. Vässarö tar inte hand om uttjänta tält, spisar,
brassestolar, sovsäckar och annat som är medtaget till
ön. Det får ni ta med hem igen och slänga på rätt ställe.

Tystnad
För de som önskar ha möjlighet att sova ska det vara
tyst på ön mellan 23:00- 07:00. Passerar ni en äng efter
det så försök håll låg samtalston eller var helt tysta.
Även runt stugorna är det bra att tänka på att vara
tysta.

Övrigt
Samla gärna gruppen och gå igenom checklistan för
ankomst. Det är sådant som alla i gruppen bör känna
till.

Praktisk information
Avanmälan / återbud
Vässarö förbehåller sig rätten att debitera särskilda
uppkomna kostnader till följd av återbud.

Ekonomi
En förskottsbetalning motsvarande ca 50% betalas
senast 3 veckor innan lägret. Vi skickar en faktura.
Mot slutet av vistelsen stäms lägerfakturan av med
ekonomiansvarig på lägerexpeditionen.

Vässarö - Stockholms Scoutdistrikts lägerö
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Reseinformation
Precis som alla andra värnar vi om miljön. Vi försöker
därför samköra båttransporter så långt det är möjligt.
Ni anmäler såklart när ni önskar komma men eventuellt
tar vi kontakt med er och försöker ordna med
samåkning med övriga grupper. Ett bra tips är att
försöka boka er ankomst i samband med SLs busstider.

Egen bil
Se separat färdbeskrivning längre fram i häftet. Restid
ca 2,5 timmar från Stockholm till Singö Strömsviken.
Om någon får tidsbrist är inte högre hastighet på den
smala vägen en bra lösning. Se istället till att starta i tid
och om något oförutsett händer på vägen, ring och
meddela detta.

Preliminärt deltagarantal skickas
till kansliet inom fyra veckor

Från Ellans busshållplats är det ca 1 km att promenera
till bryggan vid Strömsviken. Spårarscouter kan få hjälp
med sin packning från bussen ned till bryggan. Äldre
scouter bör klara av att bära sin egen packning.

Buss 676 och 637
Från Tekniska Högskolan går buss 676 till Norrtälje, där
man byter till buss 637 till Ellan. Sommarturlistan släpps
i början av juni men oftast har vi förhandsinformation
om tänkta busstider. Dessa lägger vi ut på vår hemsidan
så snart som möjligt.
Det går också att kontrollera dessa busstider med SL,
tel 08-600 10 00 eller www.sl.se. Där ni även hittar
fullständiga biljettbestämmelser. Man kan ej betala
kontant på bussar, utan en mobil eller giltig biljett
behövs. Tänk på att även införskaffa biljetter för
hemresan.

Tack för att du kör riktigt långsamt (mindre än 20 km/h)
En lugn bussresa
på den smala grusvägen, även om du är sent ute.
Vi vet att deltagarna ofta är glada och spända över att
de ska åka iväg tillsammans. Tänk dock på att många
Abonnerad buss
resenärer vill ha en lugn bussresa och att ett trevligt
Abonnerade bussar kan åka ända ned till Strömsviken,
bemötande uppskattas av alla. Detta görs lätt genom att
varifrån båten går. Där finns vändplan.
ställa sin packning så att alla kan ta sig in och ut ur
bussen, prata lågmält och kanske erbjuda sin plats till
någon som har stort behov av den.
SL-buss
Du vet väl att du kan åka ända till Vässarös brygga med
SL:s biljettsystem. Grupper om fler än 5-6 personer som Be gruppen visa hänsyn mot busschauffören och övriga
ska åka buss till Vässarö måste förvarna SL om detta!
resenärer.
SL har då möjlighet att sätta in extra bussar om det
behövs. Kontakta SL Norrtälje på: 08-400 02 133 eller
drift.norrtalje@nobina.se
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Lägergrupper på Vässarö

Du som ska till Strömsviken
Åk via Grisslehamn till Singö kyrka, fortsätt sedan 6 km
till Ellan. Vid Ellan finns en skylt med texten “Här slutar
allmän väg”. Åk vidare en knapp kilometer till en vik
med P-plats. Där finns en hänvisning var man kan ställa
bilen. Vändslinga för bussar finns.
I Strömsviken kan du parkera bilen till en avgift av
30 kr/bil/dygn. Vi arrenderar marken och tar därför
ut en avgift. Parkeringen betalas på expeditionen innan
hemfärd.

Snälla! Kör långsamt på grusvägen!

Du som kommer norrifrån
Åk via Hallstavik och Häverö sedan över Trästabron och
mot Grisslehamn.
GPS-koordinaten för Strömsviken är
60.216307,18.72597
Om du söker via Google maps går det utmärkt att söka
på Vässarö Brygga.

Du som ska till Äspskärs
brygga
Detta gäller grupper som kommer norrifrån och har
avtalat med Vässarö om hämtning vid denna brygga.
Från Öregrund är det bilfärja till Gräsö. Tänk på att vara
ute i god tid, det är inte säkert att du får plats på den
färja du har tänkt dig.

Färjans avgångstider hittar du här:
https://www.trafikverket.se/farjerederiet/farjeleder/
Farjeleder-i-Uppsala212/Grasoleden/

Vässarö - Stockholms Scoutdistrikts lägerö
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Preliminärt deltagarantal skickas
till kansliet inom fyra veckor

Lägergrupper på Vässarö

Tips!

Besöksdag
En del lägergrupper brukar välkomna besökande
föräldrar. Hör ni till dem? Läs i så fall dessa tips!
Det är nödvändigt att organisera en eventuell
besöksdag i förväg, så att föräldrarna får korrekt
information om båttider etc. Det är inte lämpligt att
varje förälder ringer till Vässarös expedition och frågar
när båten går.
Besökare anpassar sig till våra båttider, som vanligtvis
går i anslutning till SL-bussarna. Dagsbesökare kan av
praktiska skäl ej erhålla mat genom Vässarös försorg
utan bör medföra matsäck. Tänk på att samordna ert
program med besöksdagen, så att era lägerdeltagare
inte är på t ex hajk.

Gör så här:






Inbjudan till föräldrarna bör innehålla följande:

Datum för besöksdag

Båttider

Färdbeskrivning till Singö (kopiera gärna
färdbeskrivningen i denna lunta). Poängtera att
planera för 2½ timmars restid från Stockholm.
Singö ligger inte ”strax norr om Norrtälje”

Kostnad

Uppmaning att medföra egen matsäck

Uppmaning att medföra regnkläder och varma
kläder med tanke på båtresan.

Mobilnummer till ansvarig i er lägergrupp
samt Vässarös telefonnummer, 0173-370 22,
för eventuellt förseningar eller återbud i sista
minuten.

Anmälningstalong med uppgift om antal personer
kan lämpligen lämnas till ledaren i samband med
barnens utresa.

Rådgör med Vässarös ledning om lämplig dag och
Vi önskar er en trevlig besöksdag!
tid för besöket.
Ge föräldrarna en skriftlig inbjudan, exempelvis i
samband med den slutliga lägerinformationen till
barnen.
Båtresa tur och retur
Samla in anmälningarna och meddela vid kårens
Pris per person
120 kr
ankomst till Vässarö antal besök och när de
Barn 0-1 år
Fritt
kommer.
Samla in avgiften av föräldrarna i samband med
besöksdagen. Dessa avgifterna läggs till i fakturaskrivning vid lägrets slut. Avgiften kan betalas med
kort, swish eller på lägerfakturan.
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Checklistor
Vid ankomsten
Vissa praktiska saker ska alla barn känna till. Samla alla deltagare och informera om följande:

□
□

Checka in kåren på lägerexpeditionen

□

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).

□

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.

Vatten i rödmärkta kranar är färskvatten. Detta används bara till dryck och matlagning.
Var rädd om färskvattnet. Låt aldrig vattnet rinna på marken.

Sopor tas till närmsta soprum och läggs i avsedd sopkärl.
Plåt och glas sorteras i avsedda behållare i soprummen ( se sid 4).
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 finns på sidan 14.
Ved kan finnas i vedkojorna, annars får man samla grenar etc i skogen.
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.

Inför hemresan - brytning av läger

□
□

Gör upp räkningen på lägerexpeditionen dagen innan avfärd mellan kl. 18:15—20.00

□
□
□
□
□
□
□
□

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

Slanor sorteras efter storlek och travas på underlag så att de ej ligger direkt på marken
Slanorna skall placeras i skogskanten, inte på ängen.

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.
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till kansliet inom fyra veckor

Konsten att ta slanor på Vässarö
“En scout lär känna och vårdar naturen”
Enligt svensk lag och allemansrätt får man inte ta slanor, kvistar mm. från levande träd utan markägarens tillstånd.
På Vässarö, ägd av Stockholms Scoutdistrikt, har ni tillstånd att ta slanor under förutsättning att följande regler
respekteras.
Som ledare ansvarar du för att alla följer dess regler – så att vi håller skogen snygg. Att såga och bära slanor är en
del av scoutings program. Vässarös traktorer kör inte fram slanor på beställning. Man kan också leta i befintliga
slanhögar. Dessutom, kapa inte av långa slanor i onödan! De kan återanvändas av nästa grupp.

Vad får man ta:


I första hand; gran, al och björk.



I andra hand; tall.

Var får man ta:


I täta snår en bit in i skogen.



Låt träd som avskärmar väg från äng vara kvar.

Hur gör man:


Lämna låga stubbar, max 5 cm över marken



Dra in riset från stigar och stränder



Använda såg att fälla träden med, ej yxa



När det är dags att lämna Vässarö så ska ni lägga slanorna prydligt upplagda, gärna i längdordning, på
något form av underlag. Det är viktigt är att slanorna inte ligger direkt på marken. Slanorna placeras i
skogskanten, inte på ängarna.



I tveksamma fall, kontakta ö-chefen eller lägerledningen!
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Hälsokort för deltagare
Kopieringsunderlag för eget bruk
Namn: _________________________________________________________Personnummer: ___________________________
Adress: ____________________________________________________________Telefon: ______________________________
Postadress: _________________________________________Läger/Scoutkår: ________________________________________
Stelkrampsvaccination ( ) nej ( ) ja, år :_______________ Ev vaccinering: _____________________________________________
Allergisk mot (t.ex. pencillin, djur, mat):________________________________________________________________________
Medicinerar:______________________________________________________________________________________________
Önskar hjälp med medicinering genom lägrets försorg ( ) nej ( ) ja, ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Ev sjukdom/handikapp: _____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Bör ej deltaga i (t ex idrott):___________________________________________________________________________________
Är simkunnig (kan simma 200 m) ( ) nej ( ) ja
Övriga upplysningar (t ex åsk-, mörkrädd, diabetiker etc)____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
På senare år har vi haft upprepade episoder med barn och vuxna som haft besvärliga astma- eller allergiattacker av olika slag.
Dessa leder ofta till brådskande sjukhustransporter och belastar både kårens ledare och vår organisation. Givetvis är alla välkomna
till Vässarö men det är viktigt att du som lider av astma eller annan allergi har ordning på din medicinering och tillräckligt med
medicin med dig, även för svårare attacker.
Anhörig/målsmans namn samt adress och telefon under hela lägertiden (både dag- och kvällstid, ange mobilnummer om ni har)
__________________________________________________________________________________________________________
Min kompis på lägret heter:________________________________ Min kompis mobilnummer:_____________________________
Min ledare på lägret heter: _________________________________Min ledares mobilnummer:_____________________________
Målsmans underskrift: ______________________________________________________________________________________
Handlingen är konfidentiell och kommer att brännas efter lägertidens slut.

Vässarö - Stockholms Scoutdistrikts lägerö

15

16

Lägergrupper på Vässarö

Preliminärt deltagarantal skickas
till kansliet inom fyra veckor

Inbjudan till lägerledarsamling
Måndag den 4 maj kl 18.30 Lägerledarsamling för er som ska delta på något av våra Miniscoutläger.
Tisdag den 5 maj kl 18.30 Lägerledarsamlingen för er som deltar på läger någon gång under sommaren.
Lägerledarsamlingen kommer att vara på vårt kansli, på Fridhemsgatan 8. Ta tunnelbana till Fridhemsplan, uppgång
Drottningholmsvägen; korsa Drottningholmsvägen och följ Fridhemsgatan ned mot Rålambshovparken. Vi finns i
hörnet Fridhemsgatan - Pontonjärgatan, i källaren. Sök upp ’Scoutkansliet’ på porttelefonen och tryck på RING.

Vi kommer att






Ge besked om vilken lägerplats ni blivit tilldelade.
Planera Miniscoutaktivteter (olympiadsplanering,)
Gå igenom bokningar av trapperspår, segling och paddling.
Informera och besvara frågor om mat, förläggning mm
Bjuda på kaffe och något att tugga på.

Om ni inte kan deltaga i lägerledarsamlingen, kan ni kontakta oss på annat sätt före träffen med frågor och
önskemål.

Till er som missat denna samling eller som bokat in er sent på våren - var inte oroliga!
Vi klarar av det praktiska när ni kommer till ön!

Välkomna!
Valdemar Eriksson
Lägerföreståndare/ Ö-chef
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