
 
 
 

 

Lägerbrev 4 

Hej, 
Nu närmar vi oss Hakuna Matata med stormsteg och det börjar bli dags att tänka på vad vi behöver packa med oss  
ut för att få ett så bra läger som möjligt. I slutet av detta brev kommer en packningslista på vad som är bra att packa  
med sig. Vi vill också påminna alla Upptäckare och Äventyrare att inte glömma ta med sig lunchmatsäck ut på torsdagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver ni nå oss ute på Kragenäs? 
Anna 0763408183 
Patrik 0709995640 

Vi har också en telefon kvar i Trollhättan, AKUTA ärenden går hit: 0768056101 

Är det något ni undrar över innan lägret går det givetvis bra att ringa Anna eller Patrik på samma telefonnummer som ovan, eller maila. 

Så nu håller vi tummarna för ett härligt väder på vårt fartfyllda läger 

 

 

 

Hälsningar 

Dino, Patrik, Anna och Louise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrataxi!  
Samling Upptäckare och Äventyrare vid Folketspark 08.00 torsdagen den 4/8 (Sjuntorp/Upphärad träffas vid Preem 08.00) Samling Spårare vid 
Folketspark 08.00 fredagen 5/8 (Sjuntorp/Upphärad vid Preem kl. 08.00). Hämtning kl. 13.00 på söndag. 

Vi åker ut med föräldrataxi och de som anmält att de kan köra kommer att behövas. Här är vägbeskrivningen till Kragenäs: 
Kragenäs 
Myren 3 
457 91 Tanumshede 

För övergripande karta, se Google maps., Koordinater för lägerområdet: 58.799048 N 11.226496 E 

Bil eller privat buss 

1. Söderifrån: kör E6 norrut mot Oslo. Österifrån: följ länsväg 163-166 västerut mot E6. Fortsätt norrut på E6 mot Oslo. 

2. När du har passerat Tanumshede, fortsätt ytterligare ca 10 km och ta avfart 108, skyltat Resö. Vägen härefter är dåligt upplyst, så vidta försiktighet 
om du kör kvällstid. 

3. Fortsätt skyltning mot Resö/Tanumshede i de följande rondellerna. Fortsätt skyltning åt höger mot Resö när vägen delar sig. 

4. Efter ca 1,5 km möts du av skylten GBG-Scouternas Kragenäs. För att komma till gästparkeringen, sväng vänster och följ vägen. 

5. Om du vill komma till Pannbergsstugan fortsätter du längs vägen istället för att svänga av vid skylten GBG-Scouternas Kragenäs. Ta istället nästa 
avfart åt vänster (innan bron till Galtö) och därefter vänster igen mot en vägbom. Håll därefter till höger tills vägen tar slut. 

 



 
 
 

UTRUSTNINGSLISTA 
 Scoutskjorta med halsduk och sölja (om du har, annars tröja/t-shirt) 
 Långbyxor(oöm) och Shorts 
 Jacka (oöm) 
 Stövlar/Kängor/Gympaskor (används på dagsprogrammet) o Sandaler(används på lägerområdet) 
 Underställ 
 Varm tröja 

Packa i ryggsäck: 
 Extrakläder (långbyxor, tröja, t-shirt, underkläder, strumpor) 
 Regnkläder 
 Toalettsaker (tandborste, tandkräm, tvål, schampo, kam/borste, solskydd, myggmedel,  
 ev. medicin, plåster) packas i necessär eller packpåse 
 Handduk och Badlakan 
 Badkläder 
 Sovsäck 
 Liggunderlag 
 Liten kudde (om du vill och har plats) 
 Sovkläder (pyamas) 
 Matgrejor (Djup tallrik, kåsa/mugg, bestick av plast eller metall, diskhanduk), packas i egen 
 packpåse 
Vattenflaska  
Kniv om du har knivbevis. Vi ser helst att Äventyrare och Upptäckare har kniv med sig. 

Extra små saker som gör stor skillnad: 
 Pannlampa/Ficklampa 
 Gosedjur 
 Sittunderlag 
 Bok/Kortlek 
 Klocka 
 Fickpengar 

Tips! 
Lämna mobiltelefon hemma. Ledarna har mobiltelefon om du behöver kontakta någon. 
En scout packar alltid själv (då vet du vart grejorna finns) 
Packa i god tid så att du vet att du får med dig allt. 
Pricka av på listan när du packar, så att du vet att du får med dig allt. 
Märk gärna dina saker med ditt namn. 
Behöver du låna utrustning, kontakta: info@trollhattansscoutkar.se 
mer info om lägret finns i lägerbreven, www.trollhattansscoutkar.se 
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