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Skogsrå 23 Information till kårer A-Ö 
 
Bad och Fiske 
Ansvaret för bad och fiskeaktiviteter vilar alltid på kårens ledare. Om man får tillåtelse 
att bada eller fiska av sin ledare, så gör man det i sällskap med en kompis.  
Det är INTE tillåtet att bada eller fiska ensam.  
Meddela alltid din ledare när du är tillbaka från badet/fisket. 
Om något händer som gör att man behöver tillkalla hjälp, prata med närmaste 
funktionär/vuxen. 
Badning/tvagning sker på anvisad plats. Ledare ansvarar för sina scouter. 
Fiske i Östersjön är fritt. Det är inte tillåtet att fiska från badbrygga eller närliggande ytor 
där/och programverksamhet pågår.  
 
Kom ihåg: 
Var försiktig! 
• Bada aldrig ensam! Håll ihop två och två. 
• Överskatta inte din simförmåga, vill du ta en längre simtur gör det längs stranden. 
• Förvissa dig om djup, strömförhållanden och temperatur i obekanta vatten. 
• Hoppa eller dyk aldrig i grunt eller obekant vatten. 
• Doppa aldrig en kamrat. 
• Knuffa aldrig ner någon i vattnet. 
• Ropa aldrig på hjälp för att skämta. 
• Din vaksamhet i och vid badet kan rädda människoliv. 
• Håll ett öga på övriga badande och slå larm om det är fara. 
 
Bad i samband med Sjöprogram bestäms av ansvarig för Sjöprogram. 
 
Behörighet på lägerområdet 
Alla lägerdeltagare och funktionärer kommer att bära lägrets ”festivalband”.  
Deltagare och varje funktion/block kommer att ha olika färg på lägertröjan. 
Utdelning sker kårvis i samband med incheckning. 
 
Besöksdag – onsdag den 2 augusti 
Onsdagen den 2 augusti mellan 10-16 är lägret öppet för besökare! Passa på att bjuda in 
mamma och pappa, far- och morföräldrar eller varför inte din skolkompis eller 
arbetskollega. Att beskriva ett scoutläger är kanske inte så lätt, nu har du chansen att 
visa vad vi gör och ge en guidad tur. Då det finns begränsat med parkeringsplatser så 
samåk gärna. Observera att fordon inte får parkeras på lägrets tillfartsvägar då dessa 
vägar också är utryckningsvägar för räddningstjänst och ambulans. Följ anvisningar från 
lägrets funktionärer! Kårer informerar sina besökare vad som gäller. Använd gärna ett 
ifyllt parkeringstillstånd när du parkerar på lägrets parkering. Finna att ladda ned på 
hemsidan. 
 
Brandsläckutrustning inom området 
Motorpumpar, utlagd brandslang, kopplingar och IBC-fat är till för deltagarnas säkerhet.  
Detta material skall endast användas av utbildade lägerfunktionärer. 
Se till att vara aktsam om utlagt material och använd ej detta för lek. 
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Brandskydd inom byn 
Alla kårer skall medföra gasolutrustning för matlagning, med tanke på troligt 
eldningsförbud under lägerveckan. Matlagning över öppen eld får endast ske vid låg 
brandfara och efter godkännande från PLATS eller Lägerledning. 
Eldning i spis som står på ben är tillåten, om skorstenen är utrustad med gnistskydd. 
Gasolskyltar skall sättas upp vid varje kök/plats där gasoltuber finns, detta gäller även 
tomma tuber. Varje kår laddar ned ”gasolskylt” från lägrets hemsida, skriver ut och 
plastar in sin egen skylt.  
Varje kår tar med brandredskap i form av brandtunna minst 100 liter, minst 1 st 
pulversläckare 6 kg, 1 st brandfilt och 2 st brandhinkar i metall. Märk upp alla 
brandredskap med kårnamn.  
Öppen låga och fotogenlykta eller motsvarande är ej tillåten i sovtält. Lykta skall hängas 
på trefot eller krok minst 50 cm ovan mark.  
Laddning via solcell eller powerbank får inte ske i sovtält/sovsäck. Undvik att ladda 
nattetid i ett utrymme där du sover.  
Vid händelse av brand ring alltid 072-746 53 10  
 
Byledarsamling 
Dagligen lördag 29/7 till fredag 4/8 klockan 19.00, plats meddelas senare. 
Vi förväntar oss att minst en från varje by deltar på varje samling. Byledaren delger oss 
information hur många lediga resurser som man kan avvara till funktionärsjobb dagen 
efter. Tag gärna med kåsan! 
 
Elström 
För kårer kan vi erbjuda en laddstation för 220-240V inom lägerområdet. Laddstationen 
kommer att vara obevakad och är till för kårledare skall kunna ladda sina mobiler, 
kameror mm. Vi föreslår att ni gör en låsbar laddväska med uttagslist på insidan och 
vanlig 220V jordad stickpropp på utsidan. Märk lådan med kårnamn. 
Då det finns en begränsad mängd uttag, så man skall därför inte ladda enstaka produkter 
i de få uttag som finns. Laddväska har företräde. Laddning sker på eget ansvar. 
Tag gärna med egen backup i form av powerbank/solcellsladdare och liknande. Notera 
att laddning via solcell eller powerbank inte får användas nattetid i sovtält. 
 
Felanmälan 
Hittar du något som inte fungerar eller har tagit slut, vill ha hjälp med att laga något eller 
fixa något, gör då ett besök i PLATS-tältet. Det svåra fixar vi på en gång, det omöjliga tar 
en kvart. 
 
Fickpengar 
Betalning i marka och café kan göras med kontanter. Besökare/ledare/funk kan betala 
med Swish eller kontanter i i caféet. Kårer informerar sina besökare vilka 
betalningsalternativ som finns. Det är inte tänkt att barn/ungdomar skall använda mobil 
på lägerområdet men vi lämnar beslutet till byledare/kårer, hur man vill göra. Inom 
området är det dålig mobiltäckning. Den operatör som fungerar bäst är Telia. 
 
Flytväst 
Varje deltagare kan med fördel ta med sin egen flytväst. Kom ihåg att märka all 
personlig utrustning med namn och kår. 
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Fornminnen 
Inom lägerområdet så finns många dokumenterade fornminnen. Om man skulle gräva på 
lägerängar eller annan plats, och påträffar okända föremål. Avbryt och spärra av. 
Kontakta PLATS eller Lägerchefer. I anslutning till lägret så finns Hörningsnäs 
Naturvårdsområde. Se särskilda regler under Naturvårdsområde. 
 
Gasol 
Det finns 3 olika sorters gasolflaskor för köp/byte hos PLATS. 
Modell 2012, PC5 samt PC10. 
Tänk på att vi har stängt under frukost, lunch och middag, så planera dina byten så det 
inte tar slut mitt i tillagningen. Skulle det ändå ske så låna en flaska av grannköket. 
Notera att vi inte hanterar P6/PA6 och P11/PA11 (stålflaskor/aluminiumflaskor) 
Flaskor skall kvitteras ut av respektive kår vid byte hos PLATS. 
Fakturering sker sedan mot scoutkårer, av vår lägerkassör. 
 
Kontrollera slangar och kopplingar på gasolanläggningar innan du åker på läger. 
Vid brandsyn kommer PLATS att slumpvis gå igenom ett antal anläggningar. I mån av tid 
kan vi hjälpa till med läcktest. Anmäl ditt intresse i PLATS-tältet. 
 
Gasolkranar skall alltid vara avstängda när de inte används. Om flamsäkring 
(tändsäkring) saknas vid lågan, så får ej flera kök kopplas samman med t-koppling till 
samma flaska. 
 
Geocach 
Var vänlig och placera ingen cach inom lägerområdet! Vi vill undvika onödig biltrafik och 
”obehöriga” på lägerområdet. 
 
Gästcamp 
Är man registrerad scout så finns det möjlighet att checka in på vår gästcamp och ta del 
av lägerkänslan. In och utcheckning sker i PLATS-tältet, kostnad 100 kr per natt/tält med 
max 4 personer. (Ingen mat eller programaktiviteter ingår). 
 
Huggorm 
Inom lägerområdet så är huggorm vanligt förekommande. Det finns mycket sten och 
block som orm kan gömma sig under. Kom ihåg att alla sorters ormar är fridlysta i 
Sverige. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada eller fånga ormar och deras ägg 
och ungar. Huggormen är fredlig men försvarar sig om man trampar på den eller stör 
den. Blir du biten, ta det lugnt, ingen panik! Kontakta närmaste ledare! 
 
Hund 
Hunden får följa med på läger. Hund skall hållas kopplad och extra hänsyn skall visas till 
personer som kan vara eller är hundrädda. Undvik att rasta hunden inom lägerområdet 
om det är möjligt. Plocka upp all bajs även utanför lägerområdet. 
 
Incheckning av deltagare  
Alla kårer skall checka in sina scouter vid ankomst. Lämpligt är att vara två personer, så 
man kan bära med sig lägertröjor mm. 
Var förberedd med färdiga namnlistor (för kårens bruk) och antalet scouter så går 
incheckningen smidigt. 
Om någon scout lämnar lägerområdet och behöver åka hem skall man vara utcheckad 
först. Se Utcheckning! 
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Inryckning kårmaterial 
Inryckning av kårmaterial sker fredagen den 28 juli mellan 09.00-21.00 
Notera att mellan 12-13 och 17-18 är det avbrott för mat och därmed begränsad service. 
Vill du komma i kontakt med PLATS så kan du nå dem på  
mobilnummer 072-746 53 10. 
Kårutrustning kan vara lastad på bilsläpkärra med 50 mm koppling eller lastad på pallar. 
All transport på lägerängar kommer att i första hand ske med lägrets fordon. 
 
Alla släpfordon, oavsett om de skall parkeras eller tas hem, så vill vi att du märker 
dragstången på ovansidan med kårnamn (silvertape och vattenfast penna går utmärkt). 
All kårpackning skall vara på plats senast den 28 juli klockan 21.00.  
 
In- och utryckning deltagande scouter 
Planeringen är tänkt så att de som bor närmast lägerområdet kommer först till 
lägerområdet och de som bor lite längre bort kommer något senare. För utryckningen blir 
det den omvända ordningen. Tider för in och utryckning enligt särskilt schema. Vi är 
tacksamma om samåkning kan ske så mycket som möjligt. 
Följ anvisningar från trafikvakter/funktionärer tack! 
 
Om kåren planerar att ankomma med inhyrd buss eller SL-buss så vänligen meddela 
PLATS i förväg via telefon 072-746 53 10. Kommer du med inhyrd buss så vill vi även 
ha en avisering på telefon 072-746 53 10 cirka 15 minuter före ankomst. 
 
Jourtelefon – Nödnummer  
Lägret har en jourtelefon med nummer 072-746 53 10. 
Dagtid 08.00-18.00 så svarar ansvarig arbetsledare på PLATS. 
Övrig tid 18.00-08.00 hanteras numret som ett NÖDNUMMER i händelse av sjukdomsfall, 
brand eller annat av akut karaktär. Telefonen bemannas då av jouransvarig på PLATS, 
som har sovande jour. 
 
Krishantering 
Lägerchef/Krishanterare ansvarar för krishantering. All kontakt med media i händelse 
olycksfall/krishändelse hanteras av Lägerchef/Krishanterare. 
 
Kökstälten i byarna 
Runt varje kökstält skall det vara minst åtta meter till närmaste annat tält/press. 
Gasolutrustning skall placeras ”lättillgängligt” mot den sida som är mot 
huvudgatan/brandgatan av ängen. Gasolen skall vara avstängd med kranen på flaskan, 
när den inte används. Flaskor skall placeras stående. Fulla eller tomma reservflaskor 
skall placeras minst 8 meter från tillagningsköket och märkas ut med gasolskylt. 
Obs! Varje plats som har gasol skall märkas med gasolskylt. 
Det skall finnas körbar ”väg” med en bredd på minst 4 meter framför varje kökstält. 
Hjälp till att hålla dessa brandgator fria, så det inte står vagnar/slanor eller annan 
utrustning utanför byn. 
 
Inom bekvämt räckhåll från varje tillagningskök skall det finnas: 
2 st metallhinkar för släckvatten 
1 st pulversläckare 6 kg 
1 st brandfilt 
1 st brandtunna om minst 100 liter 
Detta material tar kårer med sig i sin kårpackning. Se till att utrustningen är märkt med 
kårnamn. 
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Brandsyn kommer att utföras regelbundet av lägerfunktionärer. 
Eventuellt påpekade brister skall åtgärdas omgående och ansvaret vilar på respektive 
byledare att det blir utfört. 
 
 
Larmnummer 
Larmnummer för lägret är 072-746 53 10. 
All larmning skall ske till detta nummer så samordnar lägret insatsen i samråd med SOS 
Alarm och eventuella räddningsenheter. Om det sker ett olycksfall eller liknande så kan 
man alltid kontakta närmaste funktionär som har funktionärsradio eller kontakta PLATS-
tältet/Sjukvård.  
På lägerområdet så finns utbildad sjukvårdspersonal och läkare med dygnet runt jour. 
För att inga missförstånd skall uppstå i Larmkedjan så påkalla alltid hjälp INOM 
lägerområdet genom att kontakta en funktionär eller PLATS jourtelefon 072-746 53 10. 
Beslut att larma 112 ligger på tjänstgörande sjukvårdspersonal, PLATS Jouransvarige 
eller lägerchef. 
 
Markan 
Kårens förbrukningsvaror exempelvis sisal, fotogen, diskmedel, diskborstar, såpa mm går 
att köpa i markan. Beställningar på övrigt material kan ske i markan via rekvisition och 
köps in gemensamt dagen efter av PLATS, i samband med annan resa till lämplig butik. 
 
Namnbyte 
PLATS är den nya benämningen för gamla ToFS (Transport-Förläggning och Säkerhet) 
PLATS ansvarar för all infrastruktur, service och säkerhet på lägerområdet mot kårer. 
Transporter är inte vår huvudsyssla. 
MAT är det nya namnet för gamla Intendentur (Matutlämning och Funkkök). 
 
Nattängar-Sovängar i kvarteren 
Eftersom öppen eld, fotogenlyktor eller rökning inte är tillåten bland deltagares sovtält så 
kan dessa placeras tätt intill varandra. Det skall dock finnas körbar väg  
(fri utryckningsväg) med en bredd om minst 4 meter framför varje tältäng/kvarter.  
Inga tältlinor får fästas utanför markerat kvarter. Byledaren planerar så att det finns 
gångvägar mellan sovtälten. Om fotogenlyktor sätts upp inom byn så skall dessa 
placeras hängande i en trefot eller liknande, minst 50 cm från marken och minst fyra 
meter från närmaste sovtält. Powerbanks och solcellsladdare får inte användas inom 
sovdelen av byn. 
 
Naturvårdsområde 
I anslutning till lägerängen så ligger Hörningsnäs Naturvårdsområde. 
Var uppdaterad vilka regler som gäller inom detta naturvårdsområde. På vår hemsida så 
finns en pdf som sammanfattar väldigt väl. Se till att era yngre scouter inte använder 
naturvårdsområdet som lekyta. 
 
Parkering av fordon 
Det kommer att finnas en begränsad yta för ledares/funktionärers fordon på lägrets 
parkering. Om det är möjligt så arrangera gärna samåkning. 
Alla parkerade fordon skall ha en ”parkeringstillstånd” med förarens namn, kår och 
mobilnummer, väl synligt utifrån. Finns att ladda ned från lägrets hemsida.  Vi 
förbehåller oss rätten att flytta på felparkerade omärkta fordon. 
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Kårer informerar sina dagbesökare om vad som gäller. Det är absolut förbjudet att 
parkera på eller längs lägrets tillfartsvägar, så dessa kan användas av större 
utryckningsfordon, varuleveranser och grannar. 
 
Personalpool/Funkpool 
Dagligen klockan 19.00 i samband med byledarsamling, så samlar vi in och fördelar 
tillgängliga byledarresurser för nästa dag. 
Utifrån behovet så fördelas arbetsuppgifter inom de olika block som har störst behov av 
hjälp, för uppgifter dagen efter. 
Det kan handla om enstaka punktinsatser eller ett hel- eller halvdagspass inom någon 
funktion. Lägret kommer att erbjuda kick-back ersättning för arbetspass, vilket kommer 
kåren tillgodo vid slutavräkningen. 
 
PMR-radio 
Lägret kommer att använda PMR-frekvenser så lämna PMR-radion hemma. 
 
Privat mark 
I anslutning till lägerområdet så finns det privata hus med tillhörande tomtmark. 
Informera era scouter om att respektera privat mark så relationen med grannar förblir 
god. 
 
Postadress / Brev och paket 
Det är roligt att få post när man är på läger. Vill man skicka post så är adressen: 
Scoutlägret Skogsrå 2023 
”Scoutens Namn” 
”Scoutkårens namn” 
Näsvägen 
147 92 Grödinge 
Brevlådan kommer att finnas på plats 22 juli-8 augusti och hanteras av PLATS-personal. 
 
Rökning 
Inom hela lägerområdet, på parkering och där det pågår programaktiviteter råder det 
rökförbud. 
Vi kommer inte att hänvisa till särskilda platser utan lämnar detta öppet för var och en 
att ta ansvar för. Vi förväntar oss att detta hanteras snyggt och utom synhåll från 
lägerområdet och där det pågar aktiviteter. Att man plockar upp fimpar och sopor efter 
sig är självklart. Kårer informerar sina besökare om vad som gäller. 
 
Sjukvård på lägret 
Lägret har behörig sjukvårdspersonal på plats. I första hand så sköter kåren sin egen 
sjukvård i byn. Om det behövs så kan man konsultera lägersjukvården enligt de tider 
som är anslagna vid sjukvård. Beslut om att lämna lägerområdet för transport till 
sjukhus, fattas av tjänstgörande läkare. Läkare har rätt att ”sjukskriva” scouter för att 
stanna i byn alternativt att skicka hem scouter. 
 
Sjukvårdsmaterial 
Centralt sjukvårdsmaterial finns i PLATS-tältet och hos Sjukvård. 
Behöver någon hjälp med enklare omplåstring så tar man kontakt med sin ledare och 
åtgärdar detta i byn. Vid allvarligare skada som kräver sjukhusvård, så tar man kontakt 
med närmaste funktionär, PLATS eller Sjukvård. Larmnumret är 072-746 53 10. 
 
Slanor  
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Slanor i varierande sort och grovlek kommer att finnas på plats på lägerområdet. 
Maxlängden på beställda slanor är 4 meter. Behöver man längre material så tar kåren 
med detta själv. 
 
SL-Buss 
Buss 727 från Tumba Station mot Skanssundet. 
Kliv av vid hållplats Hörningsnäs (restid ca 29 min från Tumba). 
 
Varje kår som åker med SL meddelar till Keolis Gruppanmälan på  
e-post drift.stockholmsydvast@keolis.se, hur många man beräknas vara och med vilken 
tur man åker. Bekräftelse kommer med vändande mail. 
Är man fem personer eller fler så behöver man föranmäla sin resa. 
Kom ihåg att meddela även för din hemresa, efter att du har tagit del av planeringen för 
in- och utryckning. 
 
SL kundtjänst hälsar att man kan köpa gruppbiljetter på sl.se/foretag. Vid frågor om 
biljetter eller reseplanering ring SL Upplysningen på 08-600 10 00. 
 
Slaskgropar 
Ja man får gräva slaskgrop inom sin by/kvarter. Matavfall skall vara avrunnet innan man 
lägger i soppåsen. 
Samtliga grävda gropar skall återställas av kåren innan man åker hem. Se till att platta 
till och stampa jorden ordentligt. 
 
Skyltning på lägret 
Centrala funktioner, återvinningscentral, färskvatten, brand- & 
diskvatten, toaletter, gasolskåp, bilväg för räddningsfordon, 
återsamlingsplats vid olycka m.m. 
Dessa kommer att märkas ut på kartor och med skyltar inom lägerområdet. 
Har du frågor så kontakta PLATS-tältet. 
 
Sophantering – källsortering / Avfallssortering 
I varje by är det enklare sopsortering som gäller. 
I samarbete med Södertörns Renhållning är det följande fraktioner som vi kan hantera. 
Matavfall – restavfall (Obs! avrunnet matavfall) 
Plast - restavfall 
Papper - restavfall 
Glas – restavfall 
Träavfall – fritt från spik och skruv 
Metall – rengjorda och ursköljda matförpackningar, också annan metall 
 
Vi vill att vuxen följer med och ser till att rätt sopor hamnar i rätt container. 
 
Återvinningscentralen kommer att finnas nära parkering/infart. Alla kärl för de olika 
fraktionerna kommer att vara tydligt uppmärkta. 
 
STEN - Tag med sten på läger 
Varje deltagare, ledare och funktionär skall ta med sig en av naturen slipad natursten på 
500-1000 gram. Av dessa medtagna stenar skall vi anlägga ett minnesröse. 
 
Transporter på lägerängen 
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PLATS sköter samtliga transporter på lägerängar. I möjligaste mån så förläggs 
transporter på dagtid. Om transport sker på annan tid på dygnet så kan det handla om 
nödvändiga sjukvårdstransporter. Informera deltagande scouter att i möjligaste mån 
lämna fri väg för fyrhjuling, elbil eller personbil. Hjälp gärna till att hålla körvägar fria 
från slanor, vagnar och liknande. 
 
Trygga Möten 
Lägerledningen förväntar sig att samtliga ledare och funktionärer över 15 år har gått 
Trygga Möten. Intyget skall vara högst 3 år gammalt när lägret startar. Ansvaret att 
samla in och kontrollera intyg åligger varje ansvarig ledare från varje kår.  
 
Tystnad 
Mellan 22.00 och 07.00 skall det råda tystnad på lägerängen. Visa hänsyn mot scouter 
och grannar genom att respektera detta. 
 
Upphittat 
Upphittade saker kan lämnas till respektive ägare då allt är märkt med namn och kår! 
Skulle man inte hitta ägaren så kan det lämna upphittat i PLATS-tältet där ”retur” lådan 
förvaras. I samband med lägrets avslut så kommer innehållet i lådan att skänkas bort till 
någon hjälporganisation. 
 
Utcheckning 
Om någon scout lämnar lägerområdet och behöver åka hem skall man vara utcheckad 
först. Tag kontakt med PLATS-tältet. Man behöver inte meddela nattetid, lämna istället 
besked morgonen efter. Om PLATS-tältet är obemannat så ring 072-746 53 10. 
 

Om någon behöver lämna lägerområdet tillfälligt för att besöka Vårdcentral eller Sjukhus 
skall ALLTID beslutet fattas av lägrets sjukvårdspersonal, som för journal på alla 
sjuktransporter. 
 
Utryckning kårmaterial 
All transport på lägerängar kommer att i första hand ske med lägrets fordon. 
PLATS hjälper till med att hämta kårers uppmärkta vagnar på lägerparkeringen och 
ställer in dessa i respektive by. PLATS börjar köra ut kårmaterial från lägerområdet efter 
att sista deltagarna har lämnat lägerområdet lördagen den 5 augusti, cirka klockan 15. 
Med fördel så kan kårutrustningen hämtas upp under söndagen den 6 augusti mellan 
09.00 och 18.00 
 
Varselkläder 
Vi avråder från att använda gula eller orange varselkläder på lägerområdet. Detta för att 
inte missförstånd skall uppstå att det är PLATS eller Sjukvårdsfunktionärer. 
 
Verktyg 
Södertörns Scoutdistrikt har inga egna verktyg att låna ut. De verktyg som förekommer 
på lägret är privata och ägs av funktionärer. Det betyder att kåren tar med de 
handverktyg och tillbehör som behövs för att bygga sin by eller göra enklare 
reparationer. 
 
Återsamlingsplats 

Lägrets återsamlingsplats är på andra sidan Näsvägen, på ängen bredvid ladan. Varje 
ledare ansvarar för att räkna in sina scouter och rapporterar till Lägerchefer eller 
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Säkerhetsansvarig. Om förflyttning till annan plats anmodas, så kommer detta beslut 
från Lägerchef, Jouransvarige på PLATS eller Insatsledare från Räddningstjänsten. 
 
 
 
 
Är det inte roligt 
Lord Robert Baden Powell sa, - att är det inte roligt så är det inte scouting! 
Därför bestämmer vi att det här är lägret är roligt! 
Har du roligt så berätta det för alla dina kompisar! 
Skulle det vara något som inte är roligt, så kommer ledaren till någon av lägercheferna 
så löser vi det! 
 
 
 
 
Kom i-håg lista kårer (utöver normal lägerpackning) 
2 st Beachflaggor - gäller Södertörns kårer (märk med kårnamn) 
Kärl för sophantering i byn 
Soppåsar 30 l för restavfall 
Galler eller sil för separering av matavfall 
Gasolkök + gasolflaska 
2 st metallhinkar för släckvatten 
1 st pulversläckare 6 kg 
1 st brandfilt 
1 st brandtunna om minst 100 liter 
Hygienutrustning för byn / handtvätt 
Hushållspapper 
Tändstickor 
Diskmedel 
Kryddor (salt, peppar, m.m.)  
Plastlådor med lock för förvaring av grönsaker /frukt 
Mindre och större burkar med lock för sylt m.m. 
MÄRKTA Kylklampar - Ni behöver 2 uppstättningar. En uppstättning med frysta klampar 
hemifrån för att använda första dagen. Den andra kommer ni att kunna frysa i hos MAT-
utlämningen. Lägg de märkta klamparna i en märkt TYGPÅSE som går att stänga typ 
gympapåse. 
 
Kom i-håg lista deltagare/ledare/funk (utöver normal lägerpackning) 
Varje deltagare skall ha en sten (500-1000 gr) med sig 
Flytväst - om man har 
 
 
Välkommen till ett fantastiskt kul sommarläger 2023! 

 
 
PLATS-chefer 
 
 
 
Pigge Larsson  Stefan Sagström 


