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Hej! 

 

Nu är det inte många dagar kvar innan vi är på lägret. Vi tycker det är jätteroligt att vi blir så 

många på årets läger och hoppas att alla är lika förväntansfulla som vi i lägergruppen är.  

 

Avresa 

Torsdag 30/5 kl 08:30, samling på respektive scoutlokal och för Sjuntorps del vid Preem 

 

Hemresa 

Söndag 2/6 kl 13:30 från lägerplatsen, hemma vid lokalen igen 14:30 

 

Reseplanering 

Hur och vem som skall köra till och från lägret har era scouters avdelningsledare till uppgift att 

arrangera.  Information om detta kommer från dem. 

 

Vägbeskrivning 

Lägerplatsen ligger i Töllås på norra Orust.  

Från Uddevalla väg 161 mot Lysekil. I Rotviksbro sväng vänster på väg 160 mot Henån. Efter 

Vindöbron sväng vänster mot Slussen. Efter ca 1 km sväng vänster igen mot Töllås. Skyltning till 

lägerplatsen härifrån. 

Parkering sker på skyltad plats vid Smart Storing i Töllås 

  

Viktigt att ta med 

Packning och lunchmatsäck första dagen. Scouterna behöver stå sig fram till middagen vid 16-

tiden 

Vi vill att ni även packar med en ljus diskhandduk, denna ska scouterna använda i en aktivitet… 

 

Packning 

Se bifogad utrustningslista. Låt scouterna vara med och packa, de hittar mycket bättre i sin 

packning då. Tyvärr kontrollerar vi inte vädret så kläderna behöver passa den senaste tidens 

väderlek. Alltså ska vi vara förberedda på både regnskurar, hagel och sommarvärme. 

Mobiltelefoner får tas med men de kommer lätt bort på lägret och det finns ingen möjlighet till 

laddning. Det går alltid att nå lägret genom ledarna och på telefonnumren nedan. 

Behöver ni komplettera med något scoutplagg kan det beställas via vår hemsida  

https://www.trollhattansscoutkar.se/butiken/. Sista datum för beställning för leverans innan 

lägret är 22/5 

https://www.trollhattansscoutkar.se/butiken/


Informationsbrev äldre scouter 

 

Telefonnummer för att få kontakt med oss på lägret: 

Peter: 0739-876459 

Roger: 0730-408950 

 

Väl på plats 

Vad som händer på lägret går att följa via vår blog. Vi har en bloggare på plats som kommer blogga 

om vad som händer under dagarna. Bloggen finns på vår hemsida www.trollhattansscoutkar.se 

 

Självklart är ni också hjärtligt välkomna att komma och besöka oss under lägerdagarna 

 

Med vänliga hälsningar 

Lägerkommittén 

 

http://www.trollhattansscoutkar.se/

