Tältövernattning 11-12 maj på Själbottna
Nu är det dags att verkligen använda det vi tränat på under hela
året. Vi kommer bo i tält på en ö ute skärgården, laga all vår mat
ute, njuta av att vara ute i skärgården och (förhoppningsvis)
vårsolens värme.
Resan dit går med Vaxholmsbåt till Själbottna. Bara resan är ju ett
äventyr! För hemresan fanns inga bra Vaxholmsbåtar så då
behöver vi bli hämtade på Östra Lagnö (färja till Ljusterö)
Tänk på att kvällen kan bli kylig i skärgården även i början av juni.
Glöm därför inte att packa mössa och vantar även om solen
skiner på morgonen!
Avfärd:
Hemkomst:

Lördag 11 maj klockan 09:30 vid Hotellhörnan, Vaxholm. Båten går 09.40 så kom i tid!
Hämtning 13.30 på Östra Lagnö (Ljusterö). För vägbeskrivning, se baksidan.

Utrustningen skall du packa i en ryggsäck som du själv kan bära några kilometer. Allt skall få plats i
ryggsäcken så att du har händerna fria.
Vi kommer att ha en båt med oss i vilken vi kommer transportera all vår tunga materiel. Båten är också
en säkerhetsåtgärd om något oförutsett skulle inträffa.
Anmälan:
Lämna anmälan och 250kr (för mat och båtbiljetter) så snart som möjligt, dock senast på mötet den 6
maj. Det går bra att swisha till 0709 860437 (Hans Malmberg). Märk betalningen med scoutens namn.
Kontakt under helgen:
Ledarna når du hela helgen på 070 2670603 (Per) eller 070 7838527 (Pelle). Vi vill som vanligt att all
kommunikation med hemmet sker genom oss. Vi ansvarar inte för mobiltelefoner och vill att dessa
stannar hemma!
Ledarna /Hasse

Jag som heter

⬜

Följer gärna med på tältövernattningen.

⬜

Kan tyvärr inte komma med på tältövernattningen

□

Mina föräldrar kan hämta på söndagen och kan då ta ______________ scouter med packning i
bilen (inkl eget barn)
Mina föräldrar nås under helgen på telefonnummer:
Eventuella allergier eller annat som det är viktigt att ledarna vet om (använd gärna baksidan också):

Vägbeskrivning för hämtning
Östra Lagnö hänger ihop med Ljusterö, så börja med att ta sikte på Ljusteröfärjan. Den har en
hög turtäthet så här dags så man behöver inte ha superkoll på tidtabellen där.
Väl på Ljusterö följer man skyltar mot Östra Lagnö. Det är vänster efter någon kilometer och
sedan vänster igen någon kilometer senare. Sedan är det en dryg mil på en slingrig väg som bara
blir smalare och smalare.
Till slut kommer du till en skylt som säger "Här slutar allmän väg". Fortsätt förbi den (det är tillåtet
för besökare till reservatet) c:a 2 km till en parkering på höger sida (första parkeringen som tillhör
reservatet). Du är nu precis vid reservatsgränsen, och det är här vi vill bli upplockade.
Hela resan tar 1 timme och 30 minuter enkel väg. Ta god tid på dig, och ta gärna med en termos
och en macka. Om du är tidig, ta gärna en promenad ut i reservatet. Det är fint!
Se länk för information om reservatet.
http://skargardsstiftelsen.se/omrade/sjalbottna-ostra-lagno/

