reseinformation

lägerbrev nr 3

Vi kommer att resa till Bogården, Vallsta med abonnerad
buss från Fagerstagatan i Lunda (nära korsningen Avestagatan), Spånga. Restiden är ca 4 timmar.
Alla måste åka i scoutdräkt med halsduk på och kniven
nedpackad i lägerpackningen.
Om ditt barn/du själv åker på annat sätt, måste du anmäla
det snarast till scout@tomasholmqvist.se, men senast direkt
efter midsommar (25/6).

kiosk

På lägerplatsen kommer vi ha en egen kiosk, kallad Markan.
Markan säljer godis och snacks och håller öppet en stund
efter middagen varannan dag. Scouterna får spendera max
30kr per dag i Markan.

nattcafé

I närheten av lägret kommer det finnas ett nattcafé där
Äventyrare och äldre kan fika till självkostnadspris.

Utresa lördag 28/7
Samling avdelningsvis senast kl. 06:50. Ta med ”kladdfritt”
mellanmål som kan ätas i bussen (så att vi lämnar en ren och
fin buss efter oss), samt lunchmatsäck som vi äter efter att
vi klivit av bussen i Bogården. Matsäcken packas separat då
de stora ryggsäckarna kommer vara oåtkomliga under resan.
Kom ihåg åksjuketabletter om du brukar bli åksjuk.

utrustning

Hemresa onsdag 1/8 för Spårare.
Vi anländer till Fagerstagatan, Spånga, ca kl 14:30.

Vi påminner extra om att packa hela packningen i ryggsäcken. dvs inte hänga något löst utanpå. Löst sittande/hängande föremål utanpå ryggsäcken gör det svårare att gå med
ryggsäcken samt ramlar lätt av under av- och pålastningar på
bussen.

Hemresa lördag 4/8
Vi anländer till Fagerstagatan, Spånga, ca kl 15:30.

under lägret

Under tisdagen (31/7) kommer det anordnas en gemensam
dag med många olika aktiviteter, denna dag är samtidigt
besöksdag. Alla föräldrar och släktingar är välkomna att
hälsa på. Anmäl besök inkl. antal besökare till lagerchef@
spangascouterna.se senast en vecka innan. Medtag matsäck
eller så kan vi erbjuda mat mot 200 kr per vuxen inkl. lunch
& middag. Kom ihåg att ta med matkåsor & bestick att äta
med.
Vägbeskrivning till lägerplatsen:
Bogårdens gamla IP, Bogården 3407, 820 11 Vallsta.

mobiltelefoner

Scouter på Spårare- och Upptäckarenivå får inte ha med sig
mobiltelefoner under lägret.

Spånga Scoutkår, Tornbacken 11A, 163 54 Spånga
www.spangascouterna.se
info@spangascouterna.se

Utrustningslista bifogas (deltagaren packar själv).
OBS! När det gäller Äventyrare så behöver scouterna en
lättillgänglig hajkpackning för vattenaktivitet. Alltså en
vattentät packning som är lätt att separera från ordinarie
lägerpackning.

kontaktuppgifter

Om du har frågor eller funderingar, både inför och under
lägret - kontakta lägerchef Stefan Warming på telefon 070
– 379 56 55 eller via scoutstefanwarming@gmail.com.

kostallergier/kost

För att vi skall vara så säkra vi kan ser vi gärna att föräldrar
mailar uppgift om eventuell kostallergi/kost hos deltagaren
till kökschefen anna@smedslett.com så fort som möjligt.

hälsoinformation

Vårt sjukvårdsteam på lägret tar gärna del av eventuella
hälsoinformation om deltagaren i förväg för att vi ska vara
så väl förberedda som vi kan. Kontakta Janne Sivertsson
på telefon 070-5388510 eller jan@sivertsson.se så fort som

