Du är anmäld till Mälarscouternas sommarläger! Här kommer lägerbrevet,
med all nödvändig information inför packning, resa och vistelse på Safari
2010!

Vi åker gemensamt till lägret. Resan börjar med pendeltåg från Spånga Station till
Väserhaninge. Vi tar buss till Västra Bondäng och åker sedan går vi en bit till Gålö
Havsbad. Resan tar ungefär 3 timmar totalt så ta gärna med en liten matsäck.
Dag

Spårare

Tisdag 3 aug.

Samling
Spånga
Station
09:00

Upptäckare

Måndag 2 aug.

09:00

Äventyrare

Lördag 31 jul.

09:00

Utmanare

Lördag 31 jul.

09:00

Reseledare och telefon

Kjerstin Skoglund
0709427950
Dan Kjellin
0739641612
Jakob Ekelöw
0703466127
Ulrika Ljungblad
0705202354

Ta med SL-kort eller remsa för utresan.

Lägret slutar lördagen den 7e augusti för alla Mälarscouter. Hämtning sker på Gålö kl.
12:00, se karta på Mälarscouternas hemsida http://www.malarscouterna.se
Samordna gärna hämtningen.

Under lägret håller vi www.malarscouterna.se uppdaterad med berättelser och bilder från
lägret.
Epost går bra att skicka till safari@malarscouterna.se Glöm inte skriva med mottagarens
namn. Vi delar normalt ut e-post varje morgon. Scouterna kommer även att ha möjlighet
att skicka e-post.
Akuta samtal till lägerledningen tar vi emot via mobil:
Susanna Hållbus, 0707655995
Niklas Dyrefors, 0730788015
Vi ber alla scouter lämna mobilerna hemma. Om någon måste ringa hem lånar ledare ut
mobil.
På lägret kommer det att finnas en godiskiosk. Ta med fickpengar, men vi rekommenderar
max 30 kronor/dag.
Vid avbokning efter den 1/7 tas en avgift på 500:Svar på eventuella frågor ges av:
Susanna Hållbus, 0707655995, susanna.hallbus@gmail.com
Niklas Dyrefors, 0730788015, niklas@dyrefors.se

 Sovsäck

Det kan även vara skönt med påslakan att sova i

 Liggunderlag
 Pyjamas
 T-shirts
 Collegetrjöja eller liknande
 Varm tröja
 Jeans eller andra oömma byxor
 Jacka
 Mössa vantar halsduk

alltid skönt att ha med

 Underkläder
 Strumpor
 Sockor
 Stövlar eller vattentäta kängor
 Gymnastikskor
 Regnkläder (jacka, byxor,
mössa)
 Tvätt- och diskhandduk
 Hygienartiklar

Glöm inte solskydd och myggmedel.

 Personlig medicin

Meddela oss om du använder medicin. Glöm inte
packa detta i handbagaget!

 Tallrik, kåsa och bestick
 Ficklampa
 Kniv

Ej för miniorer

 Kramdjur

Även för ledare!

 Scoutskjorta

På sig!

 Glatt humör!
 Matsäck till ditresan

Packa i handbagaget

 SL-kort, remsa eller kuponger

För ditresan.

