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Resa till lägret 
Resa till lägret kommer att ske den 2 augusti med bil. Detta på grund av att ledarna skall på 
bröllop den 1 augusti. Vi vill därför att föräldrar kör till lägret på söndag morgon. 
 
Om vi åker från scoutstugan klockan 08:00 kan vi vara uppe på lägerplatsen innan klockan 
10:00. 
 

Resa från lägret 
Scouttåget avgår från Kragenäs station kl.12:00 den 8 aug och är i Stora Höga ca.14:00.  
 
I Stora Höga hämtar ni era barn på tågperrongen. 
 

Hälsodeklaration 
Som bilaga finns en hälsodeklaration. Det är viktigt att alla som skall med på lägret fyller i 
denna och har med den antingen till lägret eller till vår samling måndagen den 21 juli. 
Hälsodeklarationen förvaras hos vår kår på lägret. Det är viktigt att ni fyller i så mycket ni kan 
på deklarationen. Skulle något hända är det utifrån hälsodeklarationen man får behandling.  
 

Packlista 
Bifogat finns också vår vanliga packlista. Tänk på att detta bara är rekommendationer om vad 
ni skall ha med er och ingen lag. Ta gärna med en lite ryggsäck (30 liter/skolryggsäck). Den 
är bra att bära badkläder och andra små saker i när man skall ut på lägerområdet.  
 
Tänk också på att det är sommar. Packa därför ner: 
Solskyddsfaktor 
Kylbalsam 
Myggstift 
och annat som hör sommaren till. 
 
GLÖM INTE!!! 
Badkläder och badlakan. 
 

Packning 
Packning sker i ryggsäck. Vi vet idag inte hur långt vi kommer att behöva bära våra väskor.  

 
Skicka brev från lägret 
Det kommer att vara möjligt att skicka brev och vykort från lägret. Ta därför med en 
adresslista till lägret. Det är alltid kul att få ett vykort från läger. 
 

E-post 
Det kommer inte att finnas möjlighet för scouterna att läsa eller skicka e-post under lägret.  
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Godis 
Det kommer att finnas Marka på lägret. Detta innebär att scouterna kan köpa godis och dricka 
m.m. under lägertiden. Ta gärna med godis till lägret. Det skall dock inte vara så mycket att 
det behövs en extra väska för att bära det.  
 

Pengar 
Eftersom det finns Marka på lägerområdet så är det tillåtet att ta med pengar till lägret. Man 
kommer att kunna köpa olika märken som kostar mellan 10 och 20 kr styck. Godiset är inte 
något lågprisgodis men inte dyrt heller. Ta med pengar så det räcker hela veckan. 

Vår by 
Vår by har nummer 204. 
Vi kommer dela by med 
Svanesund och Skara. 
Vi kommer att vara ca 
50 personer i byn.  
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Vägbeskrivning för besökande 
 
Kör E6 an mot Strömstad.  
 
Efter Tanumshede skall ni 
börja titta efter avfarten till 
Kragenäs.  
Det är ca 10 km från 
Tanumshede till avfarten. 
 
Vid avfarten på vänster sida 
finns en skylt där det står 
något om lägerområde 
Kragenäs. 
 
Följ anvisningarna in till 
lägret.  
 

Besökstid 
Föräldrar och anhöriga får 
komma på besök under 
nästan hela lägret.  
Dock INTE  
lördagen den 1/8 och 
lördagen den 8/8.  
 
Det kommer då att vara så 
mycket trafik till och från 
området att det lätt blir kaos. 
 

Övernattning 
Det finns ingen möjlighet till 
att övernatta på 
lägerområdet. Närmaste 
camping är Tanums 
camping. Det finns fyra 
campingar söder om 
lägerområdet och tre mellan lägerområdet och Strömstad. 
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