
MONOPOL 2017 
LÄGERBREV JUNI 2017  
 
Äntligen är sommaren här och årets scoutläger 
närmar sig med stormsteg. I sommar förvandlas 
Stora Bredskär till ett enormt Monopolspel! Då vi 
stiger iland på vår lägerholme är spelet genast igång! 
Med detta lägerbrev följer all information om skjutsar, 
utrustning, avgifter, besöksdag, regler m.m. som ni 
behöver veta.  
 
Vi sover i tält. Tälten tar kårerna med sig, men du tar själv med dig din sovsäck, liggunderlag och övrig 
utrustning (lista längre ner). Maten tillagas och avnjuts utomhus. Programmet i år är givetvis inspirerat av 
Monopol på många olika sätt. Det blir också en hel del segling, lägerbål och allt vad scoutläger innebär.  
OBS! Lägerbålet ordnas redan under lägrets första kväll, d.v.s. på måndag kväll!  
 
Tidpunkten för lägret:  

• alla kommer ut måndagen den 31 juli    
• vargungarna åker hem onsdagen den 2 augusti i samband med besöksdagen (mera 

info längre ner) 
• äventyrsscouterna, spejarscouterna och explorerscouterna åker hem söndagen den 6 

augusti  
• Ledare - kom ihåg arbetslägret lö 29.7 – sö 30.7 
 

Sedan en påminnelse om lägeravgiften: 
• 100 € för patrullscouter  
• 55 € för vu:n  
• OBS! I samband med lägeravgiften betalas också avgiften för besöksdagen som är 5 

€ / vuxen. Ni betalar enligt antalet anmälda vuxna på anmälningsblanketten.  
 

 
Avgiften betalas in senast 17.7 till kårens konto:  

Sjöscoutkåren Vikingaflickorna  r.f. 

BIC: HELSFIHH 
IBAN: FI28 4055 5250 0022 48 

Annullera din lägeranmälan senast den 30 juni. Efter det återbetalas lägeravgiften endast mot läkarintyg. 
Betala lägeravgiften senast den 17 juli.  
 
Skjutsar till och från lägerplatsen: 
 
Till lägret: På måndagen kl. 9.00 ordnas båttransport till holmen för alla deltagare. Transporten ut till Stora 
Bredskär sker med båt från Hirsala ångbåtsbrygga nere i Långvik.  
Vägbeskrivning till ångbåtsbryggan: Kör ner till Långvik med Hirsalavägen. Kör tills vägen tar slut. Där finns 
en inhägnad parkeringsplats, kör förbi den och sväng till vänster. Det står Ängeslandet på skylten. Följ sedan 
lägerskyltarna längs sandvägen (ca 1,6 km) till ångbåtsbryggan. Vi möter barnen vid den stora metallgrinden.  
 



Från lägret: Vargungar åker hem tillsammans med föräldrarna i samband med besöksdagen 2.8 från 
Väransby. För scouterna ordnas båttransporter tillbaka från holmen söndagen 6.8. Scouterna kan avhämtas 
från Ångbåtsbryggan ca kl. 14.30. 
 
Vägbeskrivning till Väransby: Sväng av till vänster från Stamväg 51 vid Jorvas (vid LM Ericsson).  
Kör längs Hirsalavägen ca 9,6 km och sväng sedan till höger vid avtaget där det står Väransby. Vid avtaget 
finns också en lägerskylt.  
Följ sedan sandvägen ända fram till vägbommen (ca 2 km) och parkera. Båttransporten finns på 
promenadavstånd från parkeringsplatsen. Var beredd på att promenera en bit!  
 
Besöksdag: 
 
Besöksdagen är alltså onsdagen den 2 augusti och då är föräldrar och syskon hjärtligt välkomna till 
Bredskär! Besöksdagens transporter ordnas från kl. 16.30 – 20.30 och vi ordnar båttransport till och från 
holmen från Väransby friluftsområde i Långvik. Tänk på att det kan vara blåsigt och fuktigt under båtfärden så 
klä er enligt det. Det finns begränsat med parkeringsplatser, så samåk gärna.  
 
Under besöksdagen får ni bekanta er med lägerlivet, se dubbningar och köpa grillkorv. Kl. 19.00 ordnas en 
gemensam uppställning med prisutdelning vid signalmasten. 
 
OBS! Ifall ni kommer till besöksdagen med egen båt måste ni anmäla er till hamnchefen Freddi Wikholm, tfn 
044-3062695. Då ni närmar er holmen möts ni av en motorbåt som ger närmare instruktioner för var ni kan ta 
iland med egen båt. Vi önskar också att de som kommer med egen båt anländer tidigast 17.00 till holmen.   
 
Om det finns frågor under sommaren eller under lägret kan man ringa till kårens egen kontaktperson: 
 
Porkala Crista Åberg, tfn 040-7625330  
Vikingarna Julius von Martens, tfn 044-2929327 
Vikingaflickorna Lisa Gerkman, tfn 050-3235411 
 
 

Ha en skön början på sommaren, vi ses på Monopol!  
hälsar lägerchefen Lisa Gerkman, tfn  050-3235411



 
UTRUSTNINGSLISTA 
 
 
• Sovsäck 
• Liggunderlag 
• Regnrock och byxor 
• Stövlar 
• Skor (t.ex. tossor eller seglarskor, crocs & 

flipflops kan vara hala så ta inte bara dem) 
• Flytväst (om du har en) 
• Jacka (vindtät) 
• Tröjor, speciellt en ylletröja är bra att ha 
• T-skjortor (så många du behöver...) 
• Långkalsonger – det kan bli kallt! 
• Långbyxor (minst två par) 
• Shorts 
• Strumpor & underkläder i behövliga mängder 
• Pyjamas 
• Yllesockor 
• Pipo + handskar 
• Solhatt/Lippis eller annan huvudbonad 
• Scouthalsduk 
• Kårtröja 
• Handduk 
• Simbyxor/-dräkt 
• Solglasögon 
• Necessär (tandborste, tandkräm, 

tvålmyggmedel, näsdukar etc.) Obs! På lägret 
finns miljövänligt schampo och balsam för alla.  

• Mediciner (om du har egna allergimediciner 
eller dylikt)  

• Puukko (ej vargungar!) 
• Ficklampa 
• Papper & penna 
• Matkärl (djup tallrik, mugg, bestick -> sätt allt i 

en påse) 
• Vattenflaska 
• Kompass – om du har 
• En liten ryggsäck kan vara bra att ha



 
Tips för packningen: 

 
 Skriv namn på alla dina saker! Då man är många i samma tält blandar man lätt ihop sakerna. 
 Packa din väska själv eller tillsammans med mamma/pappa. Det är du som skall veta var i din 

väska dina saker ligger! 
 Packa allt i en och samma väska. Du måste kanske bära din väska en bit och då är det lättare 

med en stor väska än många små. 
 Det kan vara bra att packa kläderna i mindre plastpåsar, så hålls allting torrt. 

 
OBS! Mobilen går lätt sönder i skogen. Packa den vattentätt och tag 

med den på egen risk! 
 

Vargungar och äventyrsscouter rekommenderas inte ha med sig telefonen. Mobiltelefonen förvärrar 
hemlängtan och kan lätt få skador. Deltagarna har inte möjlighet att ladda telefonen under lägret. 

Kårens kontaktperson har telefon på lägret och kan nås vid behov. 
 
 

 
FAKTURA 

 
 
Observera att det på fakturan står angivet två olika summor, varav den ena gäller för vargungar 
(lägervistelse 31.7-2.8) och den andra för äventyrs-, spejar- och explorerscouter (lägervistelse 31.7-
6.8). 
 
Ifall ni använder den ordnade transporten ut från Väransby under besöksdagen betalar ni  
5 €/vuxen i samband med lägeravgiften. (Den summan lägger ni alltså själva till!) 

 
 

Mottagarens 
kontonummer BIC: HELSFIHH 

IBAN: FI28 4055 5250 0022 48 
Mottagare Sjöscoutkåren Vikingaflickorna  r.f. 

Betalare 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

 
Meddelande exempel:  
Stina Scout, vargunge, 2 besökare 
 
 
 

Från konto nr 
_ _ _ _ _ _-_ _ _ _ _ _ _ _ 

Förf. Dag 
17.07.2017 Vargungar: 55 € 

Äve/Spe/Explo: 100 € 
Ledare 35 € 

 


