
 

 

 

Hej Äventyrare och Upptäckare, 

  

Nu är det snart dags, på söndag åker vi till årets läger Liv@2015 på Lysestrand. Du är en av 3700 

scouter som åker dit. Det ser ut att bli både sol och regn under veckan som vi tror blir fantastiskt rolig. 

Packlista skickade vi ut med förra lägerbrevet. Om du saknar den så finns den på vår hemsida 

http://www.trollhattansscoutkar.se/livat2015/. Om man vill testa att göra en tröja i batik under 

spontanaktiviteterna så behöver man ta med en vit t-shirt. 

Ta med lunch matsäck för söndagen. Det tar ju lite tid innan vi har spisarna uppe och kan laga mat. 

Eftersom vi är ute på sommaren så finns det förutom sol, både mygg, knott och fästingar. Ta med 

myggmedel och solskyddskräm. 

Lämna mobiltelefonen hemma. Ledarna har telefoner att ringa 

hem med om det skulle behövas 

Under lägret kan man nå oss på Trollhättans Scoutkår på 

0730-64 60 50 eller 0730-40 89 50. 

På lägret finns det möjlighet att köpa tröjor och handdukar som är 

specialtryckta för lägret. För att se hur dom ser ut och vad dom kostar 

så kan du titta på http://www.livat2015.se/profilprodukter/  

Blogg: Det går att följa vad som händer på lägret utan att åka dit. Vi kommer att blogga från lägret och 

berätta vad som händer. Bloggen hittar man på vår hemsida. www.trollhättansscoutkår.se 

  

Besök: 

Om man besöker lägret så tänk på att inte ta med något husdjur. Husdjur är inte tillåtet på lägret. Ta 

inte med godis eller mat med nötter då det finns nötallergiker på området. Vid ankomst skall man 

anmäla sig i infotältet. Det finns möjlighet att köpa mat och fika i Caféer på området, Ta med egen 

mugg. 

Avresa: 

Eftersom det är så många scouter som skall till lägret (3700,) så är det viktigt att vi har så få bilar som 

möjligt och att vi kommer i samlad grupp till lägret för incheckning. Längre ner ser du vilka som kör till 

Lysestrand på söndag 

 

  



 

 

 

Vi samlas vid Folketspark i Trollhättan klockan 8:00 söndag den 28/6 

Skulle du få problem på avresedagen så ringer du Roger Persson 070-871 45 13. Han samordnar 

avresan. 

Hemresa lördag 4/7: 

Vi har inte klart med hämtnings tid på Lysestrand ännu.  Vi tror att det blir runt 13-14, men vi kommer 

meddela detta under lägerveckan till de som skall hämta på Lysestrand. Längre ner ser du vilka som 

hämtar. Vi kommer också lägga ut beräknad ankomsttid till Folketspark på bloggen. 

Vägbeskrivning: 

Kör E6:an och sväng av mot Lysekil på väg 162 under både in- och utryckning. Vi vill att ni undviker att 

åka till lägerområdet via färjan. En färjetur kan verka trevligt, men den tar mycket längre tid under 

sommarhalvåret. Sväng alltså inte av vid Torp och väg 161. 

Sväng av 162:an via den södra infarten, mot “Alsbäck” och “Lyse industriområde”. Efter ca 2 km 

svänger man vänster mot Torgestad och efter ytterligare ca 2 km är ni framme vid Lysestrand. Kör 

förbi lägergården så kommer ni att bli invinkade på lägerplatsen som ligger längre fram. Det finns två 

vägar till Lysestrand från väg 162. Sväng inte av vid den norra infarten där det står skyltat till 

“Torgestad”. För att undvika kaos vill vi enkelrikta all transport in till området. Annars riskerar ni att 

möta karavaner med bussar och andra som lämnar området. Vägen är inte alltid stor nog för er båda.  

Alltså: infart via den södra infarten och utfart via den norra. Det är också vid den södra infarten som vi 

kommer att samla upp alla bussar för vidare inslussning till området. 

De som kör till lägret 28/6:  De som hämtar på lägret 4/7 

Tuva-Li Millner  Jonas Ehlebrink 

Thomas Fasth  Tuva-Li Millner 

Anna Hammarlund  Thomas Fasth 

Jonas Ehlebrink  Anna Hammarlund 

Pontus Almkvist  Pontus Almkvist 

Gabriel Almqvist  Gabriel Almqvist 

John Wilhelmsson  Axel Svedung 

Gustav Winblad 

  

  

Maila lager@trollhattansscoutkr.se om du har några frågor, fungerar under lägret också. 

/ Roger, Fredrik, Louise 


