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Vad händer på ön?
Vilka är de där människorna?

Hur ska vi bo?

Vässarö, min favoritö!
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Information till elever

Välkommen till Vässarö! I den här broschyren tänkte vi berätta lite om Vässarö, 
vad man kan göra, hur man bor, vad man äter och så vidare.

Vi kommer mötas första gången när du kommer till Strömsviken. Så heter 
viken där vår båt hämtar upp dig och dina kompisar. När du väl har lastat all 
packning på båten så tar själva resan ungefär en halvtimme.

Det är bra om du enkelt kan få fram en jacka eller tjockare tröja för ibland kan 
det vara lite blåsigt på havet. Jo – det är faktiskt havet – Ålands hav!

Landstigning på Vässarö
Ibland är vår guide med och möter dig redan i Strömsviken, men ibland 
händer det att de  måste göra annat och då träffas ni först på Vässarö när båten 
lägger till. Nu börjar del två på äventyret.

Vi som arbetar på Vässarö
Vi är ca 10-12 personer som jobbar på Vässarö med olika saker. Det som vi har 
gemensamt är att vi alla är scouter och har varit mycket på Vässarö på vår fritid.

Coola guider
Ett par av oss arbetar som guider. Det är vi som möter er när ni kommer till 
ön och visar er runt. Det finns också en karta längst bak som visar var hus och 
duschar och allt finns. Vi guider är också med på ett par av era programpass 
såsom trapperspår, sjöpass och förmodligen möts vi i kiosken. 

På rundvandringen kommer vi visa hur ni hittar fotbollar, duschar, bad och 
bastu. Till sist visar vi er till stugorna.

När vi inte umgås med er så händer det att vi kör traktor, går i arbetsoverall, 
skurar duschar och tömmer dass.

Kökspersonal som rockar
De flesta av oss som arbetar på Vässarö håller dock till uppe i köket. Förutom 
att lyssna på musik så lagar vi er mat från tidig morgon till sen kväll. Vi som 
arbetar i köket tycker det är superroligt! Vet du varför – vi lagar flera av era 
favoriträtter och vi lagar så mycket mat att du får äta precis hur mycket du vill. 
Tycker du om maten är det jätteroligt om du berättar det!



Väs
sa

rö

Tanten på kontoret med hunden Java
Sannah är en av de personer som alltid finns på ön när du kommer på besök. 
Henne kommer du säkert träffa. Sex sju månader om året bor hon på Vässarö i 
ett hus som kallas för Morsborg. Där bor Sannah med sin lilla hund Java. 
Sannah befinner sig oftast på kontoret som du hittar i samma byggnad som 
matsal och kök. 

En av hennes arbetsuppgifter är att lyssna lite extra på vad ni tycker om ert 
besök på Vässarö. Bra idéer från er försöker Sannah ta till vara och saker som 
du tycker är dåliga försöker hon genast att ändra. Vill ni inte komma och prata 
om det så får ni möjlighet att skriva vad ni tycker och tänker på utvärderingen 
som era ledare får första kvällen på Vässarö. 

Tillsynsmannen, Hans, bor på också på ön hela året tillsammans med sin fru 
Kristina. Han är jätteduktig på 
att laga saker som går sönder 
och hålla ordning på öns alla 
prylar. Hans kör också våra 
transportbåtar, kanske är det 
han som kör båten när du kom-
mer till Strömsviken på Singö. 

Vi som jobbar på Vässarö finns 
här för att se till att du och dina 
kompisar har det bra. Behöver 
du hjälp med något och inte 
hittar dina egna ledare så är du 
självklart välkommen att be oss 
om hjälp.  

Det finns massor att 
göra på Vässarö
När ni inte har gemensamt 
program i klassen så finns det 
saker ni kan göra själva t ex 
spela pingis. Racket och boll 
kan du låna hos kökspersonalen 
i matsalen och  då får du lämna 
en pant – det kan vara en mössa 
eller en tiokrona eller något an-
nat nyttigt som du självklart får 
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tillbaka när du lämnar åter det du lånat. Vi har två pingisbord och dem hittar 
du i ladan. Se kartan längst bak. 

På Lillgårn (se karta) så hittar du nästan allt annat du kan tänkas behöva för att 
hitta på något roligt på Vässarö. Bollar, flera olika bollar finns det att låna på 
Lillgårn. Bollar till fotboll, beacholleyboll, brännboll  - ja det mesta faktiskt. 

Fiske, det finns fisk att fånga på Vässarö. Du kanske har ett eget fiskespö etc 
som du kan ta med dig hemifrån. Flytväst finns på Lillgårn. Men glöm inte att 
säga till dina ledare att du går ner till vattnet. När du sedan fångat gammel-
gäddan kan du gå upp till köket så hjälper de dig med folie, salt och lite smör 
– så kan du och kompisarna grilla gäddan på någon av våra eldningsplatser. 
Kanongott! 
Vi har tyvärr inga fiskespön att låna ut, så vill du fiska får du ta med dig ditt 
egna eller köpa med dig flöte, lina och krok och tillverka ett spö när du är på 
ön. Kubb och Juliette. Båda är väldigt roliga att spela. Här ska man minst vara 
3 personer som spelar. Flera uppsättningar av spelen finns att låna på Lillgårn.  

På ängen vid kiosken finns ett 
stort Twister och är ni många 
som vill spela finns det ett fia-
spel där du själv är spelpjäs.

Bada, det finns bra ställen 
runt hela ön. En viktig regel 
på Vässarö är att ingen vare 
sig vuxen eller barn ska gå och 
bada ensam. Det är absolut 
förbjudet att dyka från klippor 
och bryggor – det gömmer sig 
stora stenblock i vattnet och 
vattennivån varierar med väder 
och vind. Så glöm inte - berätta 
för dina ledare om du ska gå 
och bada.

Det finns många färdiga aktiviteter på Vässarö – olika spår, orienteringar, hin-
derbanor och annat skoj. Dina ledare har fått information om vad som finns 
färdigt att göra och vi hoppas att du och dina kompisar har fått veta ungefär 
hur programmet kommer att bli.
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Maten
Frukost serveras kl. 08.00, lunch kl. 12.00, middag kl. 17.00. 
Kvällsfika fixar din klass själva under kvällen. Vi försöker göra vår matsedel 
efter vad vi tror att du och dina kompisar gillar. De flesta tycker att maten är 
kanongod. Du får äta hur mycket du vill! Ibland tar just den maträtten som 
serveras slut men vi får snabbt fram något annat – ingen får gå hungrig från 
matbordet på Vässarö. Till middag är det både varmrätt och efterrätt. Är du 
allergisk mot något är det bara att tala om det för oss när du kommer till ön så 
får du mat som passar dig bättre.

Du som gillar hundar...
...är rädd för hundar eller kanske allergisk ska få veta lite om 
hunden Javas regler. Vässaröhundar är jättesnälla annars får 
dom inte komma till Vässarö! Fast det är klart att även de 
kan bli rädda om alla 30 i en klass kommer rusande emot 
dem och vill klappa. Sätt dig på huk istället – kommer Java 
fram är hon sugen på att kela lite. Tittar hon bara på dig 
eller går därifrån vill hon vara ifred.  Java och andra hun-
dar som kommer på besök får aldrig springa omkring utan 
tillsyn men ibland händer det att Java smiter iväg själv på en 
promenad. Då är det viktigt att du inte släpper in hunden i 
något rum eller i en lokal – hundar och andra djur får bara vistas utomhus.  

Rummen
Du kommer att dela rum med några av dina kompisar. Det finns olika stor-
wwlekar på rummen. I en del rum bor man två personer och i andra bor det 
sex personer. I sängarna finns det madrass, kudde och täcke men lakan får du ta 
med dig själv. Har du sovsäck så måste du också ha ett underlakan och örngott 
med dig. I vissa rum finns det handfat och i andra rum så finns det tvättrum 
alldeles bredvid. Innan du och dina kompisar ska åka hem så ska rummen stä-
das. En av våra ledare kommer att berätta hur ni ska göra och även kolla att ni 
har gjort det bra. Om du och kompisarna kommer överens innan om att lämna 
skor etc utanför rummet och att ni lägger era väskor under sängarna så blir det 
betydligt lättare för er att städa.  

Dusch och toa
Det finns två duschar på ön. Det ena är en större dusch med flera duschar i en 
tjej- och en killsida. Här kan ni vara flera samtidigt som duschar.  Vi har även 
en singeldusch för den som känner för att vara ensam i duschen. 
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Det finns ca 50 dass (torrtoa) på ön. De är placerade i närheten av sovstugorna 
och på andra ställen där vi vet att många personer samlas. En del av er, vet vi, 
tycker att det är lite läskigt med den här typen av toaletter men vi tömmer och 
städar dem ofta. Vattentoaletter på en ö så här långt ut i havet skulle bli besvär-
ligt att bygga eftersom vi inte vill att avloppen ska gå ut i havet där vi badar och 
seglar. Det är både ekologiskt och mest miljövänligt mer torrdass. 

Kiosken
Kiosken har öppet varje dag från klockan 18.00 och till kön är slut. Här säljer 
vi förutom godis, chips och läsk också tröjor, flera olika souvenirer tex kortle-
kar, muggar, små och stora kåsor. Skulle du glömt tandkräm eller schampo så 
finns det även lite ”nyttiga” saker. 

Packa inför resan
På Vässarö kan det ibland bli lite kallt – även fast det är mitt i sommaren. 
Nordanvinden kan komma och då fryser man lätt. Så packa ner lite varma 
kläder, mössa och vantar kan vara väldigt skönt att ha när du ska ut med båt på 
vattnet. En ficklampa är bra att ha om du kommer på hösten då kvällarna är 
mörka. För säkerhets skull så kan du även packa ner regnkläder och stövlar.

Tag inte med dina finaste kläder utan välj sådant som är oömt och skönt, till 
exempel träningsoverall, de lappade jeansen och den varma sköna gamla tröjan. 
Gympaskor eller liknande skor är bra att ha när du klättrar runt i stugornas 
omgivningar. Flytväst behöver du inte packa ner - det finns att låna både på 
transportbåtarna och vid sjöprogram.  

Det är lätt att tappa bort saker på Vässarö och svårt att hitta dem igen. Märk 
allt noga med namn och telefonnummer. Vi föreslår att du lämnar mobil och 
andra värdesaker hemma. Att ringa hem går alltid att lösa om så önskas. Till 
sist - välj rätt väska att packa i! Det lättaste att bära är förstås en ryggsäck men 
om du inte har en så tänk på att det är lättare att bära två små väskor än en 
stor.

Hemsida och telefonnummer
Ringa till Vässarö går bra att göra på telefonnummer 0173-371 19 eller maila 
lager@scoutkansliet.se. Mellan 07.00-13.00 och 16.00 -20.00 är det i stort sett 
alltid någon som svarar. På vår hemsida www.aventyretvassaro.se kan du gå in 
och läsa om allt roligt som ni kan göra.

Vi kan ta viktiga meddelanden till våra besökare. Vill någon absolut prata med 
just dig så är det störst chans att få tag i dig om de ringer strax efter det att 
måltiderna serverats och du finns i matsalen.
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Karta över centrala Vässarö

Väg mot Djuphamn
Väg mot Fladan

Traktorgarage

Storgårn

Kapellet

Lägerbod

Dusch/Dass

Vägen mot 
Samarbetsgläntan

Vägen mot 
Betongbryggan

Dass/Soprum

Dass

Understen

Svartklubben

Lugnet
Brisen

Kulingen
Stormen

Sunnan

Västan

Sydvästen

Dusch

Magasinet

Nordan

Matlådan

Folke

DassDass

Kulan
(+dusch)

Ladan

Alphyddorna

Gutegården

Bygdegården

Enskedegården 
Vägen mot
Båthuset & Bastu

Soprum            

Soprum            

Östan

Grundkallen

Märket
Cirkus

Bollplan

BollplanVolleybollplan

Lillgårn

Ekohuset 

Dass

Matsal

Morsborg

Tvättstuga

Grillkåta

Orkanen
Bleket

Tyfonen

Skogsgården

Bergsgården
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ot 
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Har du haft kul på 
Vässarö?
Vässarö ägs av scouterna i Stockholm. 
Har du haft roligt på Vässarö skulle 
du säkert gilla att vara scout. 

I scouterna får du många nya 
vänner att vara med, att lita på, att 
göra spännande saker tillsammans 
med och du kan vara dig själv. 
Scouting är läger, hajker, lekar och 
tävlingar, kvällar vid lägerelden 
och äventyr. 

I Sverige finns det ungefär 150 000 
scouter och i resten av världen 
ytterligare tjugofem miljoner 
scoutkompisar.

Även vuxna får vara med i scouterna! 
Det räcker med att de är nyfikna, 
gillar barn och ungdomar, vill 
uppleva äventyr och ha en menings-
full fritid. Resten som vuxna behöver kunna för att vara en bra scoutledare får de 
lära sig av ledarkamrater och på våra kurser. Så varför inte släpa med dig mamma 
eller pappa också!

Vill du bli scout eller scoutledare, besök Scouternas webbplats www.scouterna.se, 
där kan du lätt hitta kontaktuppgifter till den kår som är närmast er. 

Vill du ha hjälp kan du också kontakta Scoutkansliet på telefon 08-652 05 10.

Stockholms scoutdistrikt
Scoutkansliet
Hemsida www.scoutkansliet.se
E-post  info@scoutkansliet.se
Telefon  08-652 05 10
Adress  Fridhemsgatan 8
  112 40 Stockholm

-Äventyret finns runt hörnet, följ med!
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