
 

 

 

 

Äventyrare och Utmanare 

UPPDATERING DATUM för 

Lemmel2020! 

Brev nr 4 Hej scout och scoutförälder!     Björsäter 10 maj 2020 

Tack för att ni låtit oss ta del av era synpunkter på de föreslagna datumen i Brev 3. Vi vill gärna 

förtydliga vilken situation vi står inför: 

1) Vi befinner oss mitt i en pandemi där reserestriktioner och restriktioner för 

gruppaktiviteter för närvarande gäller, och prognosen för dess upphävande är mycket 

osäker.  

2) Det har snöat ovanligt mycket i de svenska fjällen med sen snösmältning som följd 

3) Vi kommer att veta först ca 1 månad i förväg om Vasa 2020 blir av överhuvudtaget 

4) Vi är 3 st heltidsarbetande ledare som gör det här för att vi tycker det är fantastiskt 

roligt att få uppleva vildmark med scouter, men som samtidigt har begränsade 

möjligheter att påverka när vi kan ta ut vår sommarledighet 

5) Vi har lovat att fjällvandringen ska bli av, det är bara en fråga om när. 

 

Nu gäller följande: 

Lemmelalternativ 1: Om Vasalägret INTE blir av så gäller (Plan B) - avresa sker onsdag 22 juli – hemresa 

lördag 25 juli.  

Lemmelalternativ 2: Om Vasalägret BLIR AV så gäller (Plan C) – avresa sker lördag 18 juli –  

hemresa tisdag 21 juli. 

Alla andra möjligheter faller utanför scouternas sommarlov och anses därför ej genomförbara.  

 

Nu är det AVGÖRANDE att du skickar in din anmälan SENAST 17 maj till Kasper/Kenneth el Mikael! 

OBS det är bara du som är INTRESSERAD av Lemmel2020 som behöver skicka in din anmälan. Det 

går fint att en förälder ringer också. Vi gör allt vi kan för att detta ska bli av, för så många som 

möjligt, men vi kommer givetvis att följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar. 

 

Scouthälsningar / Lemmel-Ledarna 

 

 _____________________________________________________________________(scoutens namn)  

Lemmelalternativ 1 funkar – jag vill med 

Lemmelalternativ 2 funkar – jag vill med 

Inget av ovan funkar för mig men jag ville gärna med på fjällvandring 

 

Förälders underskrift______________________________Namnförtydligande_______________________________ 


