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Kårstyrelsens sammanträde nr 472 
Mötesdatum: 2019-12-08 Mötestid: 18:30 Plats: Lokalen Bredängsvägen  

Närvarande: Patrik ”Moberg” Anelli, Li Jalmsell, Agnieszka Wrzalik, Peter Gustafsson, Sofia Lindberg, 

Alban Kjellgren Axlund, Lärka Nordberg, Elsa Jackson-Ward, Rebecka Insulander, Konstantin 

Josefsson samt Kjell ”Limpan” Lindberg. 

 

1. KS öppnande 

Patrik Anelli öppnade mötet.  

2. Val av justeringsperson 

Sofia Lindberg valdes till justeringsperson. 

3. Justering av röstlängd  

Det fastställdes att vi är beslutsmässiga. Det bestämdes att justera röstlängden vid behov. 

4. Fastställande av föredragningslistan 

Föredragningslistan fastställdes med följande tillägg 16a/Sofia - scoutsången, 16b/Peter - 

almanacka, 16c/Rebecka - subventionering, 16d/Konstantin – Scouternas natt, 

16e/Konstantin – Lådan samt 16f/Moberg – demokratihandbok. 

5. Genomgång av föregående protokoll 

KS471 – protokollet är ej justerat, återremitteras till nästa möte. 

6. Kompletterande val och förändringar 

Elsa lämnar mötet och deltar inte i beslutet. 

Kårstyrelsen beslutade att utnämna Leonard Macchi och Elsa Jackson-Ward till ledare inom 

Scoutkåren Gustaf Vasa-Bredäng.  

7. Avlopp Pettersberg – bilaga 1 

Peter har kommunicerat med kommunen och enligt tidigare beslut ska vårt avlopp vara 

renoverat i januari 2020. Vi har fått uppskov på detta arbete och det nya datumet för 

färdigställande är 1 juni. Enligt Limpan behöver vi få uppskov till 1 juli. Vi kan endast göra 

markarbetet i juni då marken behöver torka upp tillräckligt (det inte tillräckligt torrt innan 

dess). 

Vi behöver fatta beslut om vilket system vi ska ha. En lösning är att gräva ner en tank och 

tömma den med jämna mellanrum. För att kunna göra det behöver vi renovera vägen ner till 

Ölandsstenen annars går det inte att köra så tungt ner dit. Detta kan vara på sikt den billigare 

lösningen men kräver mer arbete. Vi behöver bygga om avloppet i huset. Det finns inte ett 

underlag på detta. 
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Den andra lösningen är att installera en tvåkammarbrunn innan den befintliga 

trekammarbrunnen samt ett reningsverk efter trekammarbrunnen. Under två till tre veckor 

kommer vi inte kunna använda avloppet. Detta förslag finns som bilaga. 

Diskussion rörande vilken lösning som ska implementeras fördes. Då offert begärs kommer 

detta att göras med fastpris offert för kårens räkning.  

KS beslutade att Limpan uppdras att sköta processen med leverantör samt kommunen. 

Styrelsen vill se offerten innan den skrivs på. Om kommunen säger nej till vår lösning ska 

Limpan kontakta AU för beslut.  

Peter kontaktar kommunen för att få uppskovet förlängt till 31 augusti på grund av 

markbeskaffningsanledning. 

Vi behöver även fundera på hur vi ska bekosta detta. Kostnaden för att hanteras avloppet 

kommer att skapa ett visst likviditetsproblem för oss. Peter ska undersöka hur vi kan 

finansiera detta. 

Lärka ankom mötet 

8. Första advent  

Åtta skogsmän, Moberg och Peter deltog på första advent i Gustaf Vasa kyrkan. 

Skogsmännen saknade dock sina ledare.  

Kåren erhöll 1500 kr i gåvor och lyckades sälja några av Scouternas almanackor för år 2020. 

9. Julavslutning 

Julavslutningen äger rum den 14 december, mellan klockan 10-14. Leken börjar klockan 10 

och tidigast klockan 11 är det fika i matsalen. Församlingssalen är tyvärr bokad varpå vi 

kommer att vara på övervåningen i församlingslokalen. Minka är ansvarig för fikat. Klockan 

13 – 14 är det ceremoniell avslutning i Gustaf Vasa Lillkyrka. Moberg försöker kontakta 

organisten då det är förplanerat att organisten ska arbeta.  

Efter avslutningen är det jubileumsfest. Just nu är det ca 30 anmälda. Harald eller Alban ska 

kontakta alla aktiva ledare i kåren. 

10. TOIS stormöte 

Sofia har varit på TOIS stormöte. TOIS välkomnar fler medarbetare då de har för mycket att 

göra. Punkter som togs upp på mötet: 

 TOIS önskar ta bort regionstävlingar och göra tävlingarna öppna för alla.  

 Scouternas höstdag/Scouternas natt. En diskussion fördes om datumen. Det 

bestämdes att Scouternas dag infaller den 25 april i Judarnskogen, Scouternas 

höstdag infaller den 26 september i Farstanäset och Scouternas Natt infaller den 10-

11 oktober.  

 Uppstartsmötet för Scouternas dag är den 15 januari, kl 19–21.30. GVB är ansvariga 

för en kontroll på Björnklon. Pliiiggis är intresserad att organisera tävlingen. Alban 

kontaktar honom.  

 GVB ansvariga för en kontroll på Scouternas natt. 

 Scouternas höstdag – det kommer att vara en skyldighet att bidra med kontrollanter,  

fyra kontrollanter från fyra kårer (inte en kontrollant från 16 kårer).  
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 Årets klättrare kommer att försvinna på Scouternas natt.  

 Enligt TOIS är det stigande antal deltagande kårer på Scouternas höstdag. Vi 

upplevde dock att det var få deltagare på höstdagen. 

11. Krisplanen – bilaga 2 

AU har arbetat med att uppdatera policydokumentet Krisplanen. Dokumentet behöver 

bearbetas ytterligare innan den läggs som en proposition till kommande KST. Dokumentet 

återremitteras till kommande möten.  

En krisledningsgrupp behöver tillsättas. AU presenterar en lista på personer som kan 

tillfrågas gällande gruppen. Listan diskuteras på mötet. AU kontaktar personerna och 

återkommer med ett förslag på krisledningsgrupp. 

12. AU informerar 

Driftplan Petters – status oförändrad. 

Märkessystem – märkesgruppen har haft ett möte. Frågan kommer att diskuteras på 

planeringshelgen. Kriterierna för märkena har diskuterats.  

Stadgar – AU (Alban), har haft ett arbetsmöte. Det finns ett förslag på nya stadgar. Tips från 

Peter att kontakta Scouternas stadgegrupp innan kårstämman då det finns risk för att 

Riksorganisationen Scouterna inte godkänner stadgarna om de inte är utformade enligt deras 

riktlinjer.  

Ett arbetsmöte gällande stadgearbete kommer att hållas den 19 januari klockan 15. . AU 

kommer att kalla till detta möte.  

GDPR - Peter – status oförändrad. 

Föräldraorganisation – Moberg – status oförändrad 

Julnatten och Julottan – vi har fått en förfrågan från kyrkan, de skulle behöva hjälp med 

bemanning under jul ”Vi är i behov av lite hjälp på vaktmästerisidan under midnattsmässan 

den 24/12 och Julottan den 25/12. Ni finns ju på plats dessa tider och passar på att fråga er 

om den hjälpen.   

Den hjälp vi behöver är att vara tillhands vid ev utrymning av lokalen vilket innebär att under 

mässan och ottan bemanna utgångarna och se till att portarna blir ordentligt uppslagna vid 

ev. utrymning (portarna är inåtgående och måste bemannas när de är igenskjutna). Det 

handlar också om att ställa iordning lokalen innan och återställa efter samlingarna. 

Om någon skulle vara intresserad finns vaktisbehov även på julaftonen under julspelet som 

startar kl 11 (10-13) och Juldagen från typ 9.30 fram till 15:30.” 

Planeringshelg – programmet för planeringshelgen diskuterades. KS saknas på helgen. 

Moberg kontaktar Simon angående detta. Planering för utmanarna krockar med planering för 

avdelningarna.  

AU besöker avdelningar – arbete med besök pågår. 

Lärka lämnade mötet. 
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13. Läger 2019 

a) Upptäckarscouter – verksamhet  

Intet nytt. 

b) Äventyrarscouter – verksamhet 

Intet nytt. 

c) Kårläger – verksamhet och ekonomi 

Intet nytt. 

d) Utmanarscouter – verksamhet – bilaga 3 

Lägerberättelsen lades till handlingarna. 

14. Läger 2020 

a) Spårarscouter 

Två ledare tar studenten då teamet åker ut på lägret. 

b) Upptäckarscouter 

Intet nytt. 

c) Äventyrarscouter 

Intet nytt. 

d) Utmanarscouter 

Intet nytt. 

15. Rapporter och meddelanden 

a) Avdelningsrapporter 

i. Stingarna:  

Hänt sen senaste KS: Verksamhet enligt planering. Har senaste tiden fokuserat en del på 

intressemärken 

Kommer hända fram till nästa KS: Ett möte kvar. Ska delta i julavslutningen. 

ii. Waingunga:  

Avdelningsrapport saknas, inskickad rapport gällde KS471. 

iii. Snabbfötterna:  

Ingen rapport har skickats in. 

iv. Gnagarna:  

Hänt sen senaste KS: Vi har haft veckomöten som vanligt med fokus på bland annat 

hantverk, organisationstävling och förberedande inför övernattning. I helgen var vi ute 

på övernattning med Snabbis och Drabanterna, vilket gick bra då vi var många ledare på 

plats och genomförde välplanerade aktiviteter. Det tråkiga var att vi var 18 anmälda 

Gnagare, men fick 5st avanmälningar precis innan, och därför endast blev 13 från 

Gnagarna. Totalt var vi 21st. 
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Kommer hända fram till nästa KS: Vi har endast ett möte kvar på terminen, där vi 

planerar att baka pepparkakor och utvärdera terminen litegrann, sedan medverkar vi på 

julavslutningen där vi delar ut patrullpris, märken och närvaropris. I januari är tanken att 

vi ska ha ett planeringsmöte för ledarna innan själva planeringshelgen. 

Övrigt: Inget särskilt, verksamheten flyter på! 

v. Skogsmännen:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har haft möten samt en övernattning tillsammans 

med Adolf Fredrik och Wallinum. 

Kommer hända fram till nästa KS: Ett sista möte, julavslutning och E-kurs i 

mellandagarna för andra- och tredjeåringar. 

vi. Rovfåglarna:  

Hänt sen senaste KS: Avdelningen har besökt scoutmuseet i Örnsberg. 

Vi har haft ett patrullmöte där tyvärr ena patrullen ställde in mötet då de inte hade 

någonstans att vara och ej ville vara utomhus. 

Ledarna på avdelningen har kört möten ensamma pga att den andre ledaren inte har 

kunnat närvara, vilket såklart gör det lite tyngre för oss ledare men avdelningens scouter 

får nog ett program på en lite lägre nivå då också (för att vi ledare ska orka). 

Hälften av våra scouter var med på GAM, vilket dom verkar ha uppskattat. Vi har endast 

en scout som kommer på E-kursen då många är bortresta. Hoppas på att kanske få med 

mig några på en eventuell sportlovskurs. 

Kommer hända fram till nästa KS: Nästa möte kommer Victor att få köra själv då jag 

måste arbeta med betygsättningen. 

Vi kommer delta på julavslutningen. 

Förhoppningen är också att ha en rådspatrullövernattning under jullovet på Torpet. 

Övrigt: Jag missar dagens KS då jag måste arbeta med betygsättningen. 

Ledarteamet ser framemot både julfesten och planeringshelgen! 

vii. Kvart i Gustaf: 

Hänt sen senaste KS: Möten i sedvanlig ordning, mycket i Bredäng vilket är väldigt kul, då 

det ger andra möjligheter 

Kommer hända fram till nästa KS: Vi ska ha avslutning med vårt luciatåg, kul! 

Övrigt: Jag kommer inte på KS på söndag, men Rebecka Insulander tar min plats samt 

min röst. Vi har diskuterat priset på jubileumsfesten och tycker att det är väldigt synd att 

det kostar så mycket och vi önskar ta upp detta på KS. 

viii. Betongen:  

Hänt sen senaste KS: Planering inför Snåriga skäggen, annars vanlig verksamhet. 

Kommer hända fram till nästa KS: Inget gemensamt i stort sett, kontrollplanering i par 

och kontakt med potentiella kontrollanter (alla behövs!!) 

Övrigt: Anmäl gärna kontrollantintresse till elsa@gvb.nu, ni får tårta som tack och en 

high-five om ni vill. 
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b) KUL: 

Sedan förra rapporten har fyra ledare gått Trygga möten och en har blivit ackrediterad 

utbildare.  

Nu finns det möjlighet att anmäla sig till några olika kurser. Vargarnas äventyrskurs för alla 

som vill genomföra mer äventyr på avdelningen, Leda kår för de som är med och leder kåren 

framåt och Treklöver Gilwell för de som gått t.ex. Leda avdelning för några år sedan och vill 

fylla på med ny inspiration. Det går en omgång av den förkortade versionen av Leda scouting 

(6 timmar) i januari, den är bra för de som har ont om tid, men den längre versionen (12 

timmar) ger möjlighet till fler diskussioner och övningar. 

Det är 4 ledare och styrelsemedlemmar som nu inte har gått Trygga möten. Hjälp varandra 

genom att gå kursen samtidigt och peppa varandra. Påminn era ledarkollegor och genomför 

gärna kursen tillsammans. Kursen finns på scouterna.luvit.se och tar ca en timme att 

genomföra. 

Kommande kursomgångar: 

Leda scouting 

En första kurs för alla scoutledare, eller en uppdatering för dig som inte gått kurs på länge.  

Leda scouting i korthet Vällingby 

12 januari 2019 / Sista anmälningsdag: 5 januari 2019 / 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-scouting-i-korthet-i-vallingby/ 

Leda kår 

Kursen vänder sig till dig som har en ledande roll i en scoutkår, t.ex. om du är 

styrelsemedlem. Kursen behandlar bl.a. verktyg för att hantera vuxna i din scoutkår, verktyg 

för strategi och målstyrning och förståelse för kårens kultur och värderingar. 

Leda kår Stockholm vår 2020, Örnsberg 

22 februari / 23 februari / 26 mars / Sista anmälningsdag 9 februari  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/leda-kar-stockholm-var-2020/ 

Treklöver Gilwell (TG) 

Treklöver Gilwell är till för dig som vill fördjupa ditt ledarskap för att utveckla verksamheten 

vidare. Utöver de tre kurstillfällena gör du ett personligt utvecklingsarbete som du genomför 

självständigt. Kursen vänder sig till dig som varit ledare i minst tre år, gått en grundläggande 

ledarutbildning i Scouterna och är minst 23 år. 

TG Tre vatten 

11-13 september 2020 Metsakodu, Sandhem  / 29-31 januari 2021 Sjöviksgården, Alingsås /  

13-16 maj 2021 Metsakodu, Sandhem / Sista ansökningsdag 31 januari 2020 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-vatten/ 

TG Nordic Summer 2020 

17-24 juli 2020 Kungshol, Rättvik / 29-31 januari 2021 Gilwell, Flen /  

Sista ansökningsdag 31 januari 2020 

Kursspråk: Engelska (deltagare och utbildare från hela norden) 

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/tg-tre-vatten/ 
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Vargarnas äventyrskurs 

En inspirationskurs om hur verksamheten kan berikas med äventyr. Äventyr i kursens 

tappning kan betyda rollspel, skattjakter, eller helt enkelt en serie kluriga uppgifter som 

måste lösas inom ramen för en story. 

14-16 februari 2020 / 13-15 mars 2020 / Sista anmälningsdag 31 december 2019  

http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/aventyrskursen/  

Information om kurser både i Stockholm och i andra delar av landet finns i Scouternas 

folkhögskolas kurskatalog: http://www.scouternasfolkhogskola.se/kurskatalog/#  samt på 

http://rus.scout.se 

Sprid den här informationen till era ledarteam så att de får chansen till utbildning och 

utveckling inom sitt scoutledarskap. 

Hör av er till kul@gvb.nu om ni har frågor eller om ni eller någon av avdelningens ledare vill 

gå eller har gått en kurs. Mvh, Åsa 

c) Lokaler och materiel:  

i. Bredäng: De som har saker vid fläktarna MÅSTE ta tag i detta och städa upp och få 

ordning. Filter till fläkten kommer att bytas så fort det har inkommit, de är beställda 

men restnoterade som vanligt. 

ii. Rehnsgatan: Vi har nya stolar i lokalen. Saknas det en brandsläckare i lokalen? Bollarna 

som fanns i lokalen har förverkats. Nya bollar önskas. 

Lånelyktor behöver eldas med rätt bränsle för att inte sota svart. 

iii. Material: Livlineklumpar – intet nytt. 

d) Pettersberg: Det finns ett vattenuttag vid containrarna som kan användas för sommarvatten 

och endast sommarvatten. Det har varit en del uthyrningar. En uthyrning körde i diket då de 

missade förbudsskylten ner till stugan. Hälften av alla glas och muggar saknas, någon som vet 

var de är? Konstantin ska införskaffa fler. 

e) Ekonomi: Inget nytt, rullar på enligt plan.  

f) Jubileum 2019: Gruppen avvecklar sig och ska ställa om till 100-års festen. 

16. Övriga ärenden 

a) Sofia – scoutsången: På Gnagarna brukar man sjunga scoutsången som en avslutning på 

övernattningar och liknande. Sista frasen är inte helt överens med våra värderingar, ”För gud 

och kung och fosterland”. Det finns en annan version på sången, ”För alla scouter i vårt 

land”. Avdelningen undrar om vi själva kan ändra på texten som vi sjunger eller hur detta ska 

processas. Detta är en bra fråga. Det är upp till avdelningarna att bestämma vad de vill 

sjunga på sina möten. I storformen detta ska diskuteras och fattas beslut. 

På riksnivå finns det ingen scoutsång, det är upp till alla att sjunga vad de vill. 

b) Peter – almanackor: Ett 15 pack almanackor köptes in för att säljas och i dagsläget finns ett 

antal almanackor kvar. Det finns lappar att dela ut till föräldrarna så att de kan beställa till 

avslutningen. 

c) Rebecka – subventionering Tomtekurs: Rebecka önskar subventionering för att gå 

Tomtekurs då den ej är avgiftsfri i år. Kursen omfattar fem dagar och kostar 950 kr.  
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KS beslutade att subventionera Tomtekursen med 50%. Alla som deltar på Tomtekursen 

och kontaktar kassören med utbetalning erhåller denna subventionering.  

Dokumentet gällande bidrag och subventioner behöver uppdateras.  

d) Konstantin - Scouternas natt: Alban har organiserat mat och transporter för Scouternas Natt 

under både år 2018 och 2019. I år var det otydligt med hur kostnaden som uppstod skulle 

kosta. Mat, bil, transportkostnader, släpkostnader – räkneexemplet var lågt, 100 kr per 

person. I verkligheten var kostnaden 177 per kostnad. Konstantin tycker att kåren ska ersätta 

Alban med de pengarna privat lagt ut för Scouternas Natt. Alban önskar inte få pengarna 

utbetalda som han ligger ute med.  

e) Konstantin – Lådan: kommer att gå av stapeln 8 – 10 maj. 

f) Moberg – demokratihandbok: Riksorganisationen Scouterna kommer att skicka ut en 

demokratihandbok för spårarscouter som ska delas ut på avdelningarna. Böckerna kommer 

troligtvis hem till Moberg. 

17. Infobladet 

Snåriga skäggen. Gnagarna månades avd. KO. Julnatten julotta. Almanackorna.   

18. KS avslutas 

 

 

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Anelli Agnieszka Wrzalik 

Ordförande Sekreterare 

 

 

____________________________ 
Sofia Lindberg 
Justeringsperson  
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Bilaga 1 – Avlopp Pettersberg 
 

Hej 

Nej, det är inte så mycket gjorts ännu med avloppsfrågan på Pettersberg rent konkret. 

Om ni inte vill lära er något så hoppa över texten och läs sista stycket med sammanfattning 

och beslutsförslag. 

Det som har gjort att inget har hänt är att jag har velat bli klar med mitt eget avlopp och 

förstå mera runt det. Jag skall förklara detta lite tydligare. Jag har ett gemensamt 

avloppssystem med tre grannar varav ett är ett församlingshem. Totalt sett har vi en 

avloppslösning som är snarlik den på Pettersberg. Skillnaden är att vi har varsin 

trekammarbrunn medans det på Pettersberg bara är en. Det som är gemensamt är att det är 

anläggningar för 10 till 25 PE (Person Ekvivalenter (ett nyckelbegrepp i avloppsfrågor och 

avser antal personer i medeltal över en veckas användning). Pettersberg har också drygt 

25PE i verklig användning. Typ 60 deltagare över en helg ger 60*3=180/7=25PE. Dock så är 

det en tyngre belastning under få dagar och det ger ett dimensioneringsproblem för 

trekammarbrunnen. Vi vet att vår nuvarande trekammarbrunn är underdimensionerad. 

Detta vet vi för att vi har haft ”slamflykt” dvs solidmaterial (toalettpappersrester) har hittats 

i inspektionsbrunnen innan infiltrationen. Så endera så måste vi byta ut (skaffa större från 

3m3 till 6m3) eller komplettera vår trekammarbrunn med en tvåkammarbrunn (minst 3m3) 

som placeras före vår befintliga trekammarbrunn. 

I mitt fall så är det löjligt med fosfor, kväverening och bakteriologisk rening medans det på 

Pettersberg så är det synnerligen nödvändigt. Vi har på Pettersberg fått kraftigt övergödda 

ängar/ dike under tiden sedan vi installerade våtrumsdelen (toaletter inomhus i slutet av 

nittiotalet) och ca 10 000m2 mark som därmed inte går att använda längre för vår 

verksamhet. 

Den föreslagna lösningen är en kemfällning med kemikalier som tillförs batchvis till avloppet 

med automatik från en 10 liters dunk som behöver bytas 2 till 5 ggr per år för 600:- per gång. 

Det tar hand om fosforn i avloppsvattnet (som fälls ut som slam/”grus” i trekammarbrunnen 

och sugs upp av kommunen i samband med den årliga slamtömmningen). Sedan så sitter det 

ett reningsverk som luftar vattnet för att få kvävet att försvinna. Den bakterologiska 

belastningen minskas med hjälp av biofilm på en speciell sorts mineralklossar som skall bytas 

vart 6 år för ”några tusen” men det jobbet kan vi göra själva. Alternativet till kemisk fällning 

är en polunitfälla efter bio/kvävefrånskillningen men då måste vi vartannat år byta en 

storsäck på ca 1000kg som sitter två meter ner i marken, det kräver en traktor och kran 

vilket vi inte har eller har tillgång till, så det går bort av ”bekvämlighetsskäl” för framtida 

gårdsfogdar. 

Att passa på när en stor grävare är ute att ta bort ca 60cm material (lerjord) och ersätta med 

grus/sten mellan huset och boden torde även vara smart. Denna del ingår INTE i 

beräkningen av den totala kostnaden utan det tar vi om det finns ekonomiskt utrymme för 

det (utöka gärna ramen i beslutet ca 20 000:- i material/jobb gissningsvis). Sedan så måste vi 
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ändå säkerställa att vi kan backa runt hörnet på huset med bil/släp för att underlätta de få 

gånger per år som det är behövligt. 

Så det vi behöver bestämma avseende funktion är om vi vill infiltrera det ”renade” 

lakvattnet eller om det skall gå direkt ut i diket. Jag anser att vi kan låta det gå direkt ut i 

diket, detta trots att det inte är bakteriologiskt sett rent samt att det fortfarande innehåller 

närsalter, dock på en mycket lägre nivå än tidigare. 

I vilket fall som helst så kommer vi att kunna se en rejäl förbättring av diket och ängarna om 

ca 10 år när alla närsalter har absorberats av växterna om vi tar bort växter från ängarna 

(detta är ett eget problem) men det är relaterat. När jag var liten scout så hade vi en utmärkt 

äng mellan stora planen och diket. Tyvärr är den numera helt igenvuxen och det är ett stort 

jobb att få ordning på den igen. Det skulle i princip krävas att vi inhandlade en traktor och 

redskap till den för att göra det möjligt. Men den frågan ligger utanför detta dokument, men 

måste hanteras någon gång i framtiden. 

När skall då detta genomföras. Det finns egentligen bara en möjlig tidpunkt och den är från 

8/6 och fyra veckor framåt. Det går inte att göra tidigare för då blir markskadorna för stora 

då det krävs en 25 tons bandgrävmaskin för att göra detta. Samt att vi vill ha maximalt antal 

uthyrningar under våren och hösten. Det går ej heller att göra det senare för då har marken 

börjat bli lös igen pga regn och då får vi för stora markskador. 

Kostnaderna då. Mitt system kostade ca 320 000:- av den summan är ca 40 000 arbete 

resten är ”prylar” (varav 3 100:- för pappersarbetet gentemot kommunen) 15 000 kan gå 

bort då endast en kemfällare behövs (vi behövde tre) (Aluminiumbaserade 

flockningskemikalier som fäller ut fosfor ur avloppet). Samtidigt så behövs en ny och större 

trekammarbrunn i betong som kostar ca 35 000:- i inköp. Så om allt annat är lika så skulle 

det hamna på 340 000:- Men det är längre att köra grävmaskinen samt att det är längre från 

allmän väg så det ökar kostnaden en del. 

Jobbet är att byta ut den nuvarande trekammarbrunnen mot en ny på minst 6m3 och 

installera kemfällare och ett minireningsverk för kväverening och biologisk nedbrytning. Så 

om KS kan besluta om en ram på maximalt 400 000:- för att lösa avloppsfrågan så slipper vi 

ett extra KS när vi väl fått in offerter på reningsverket sam installation och kontakterna med 

kommunen. Den troliga kostnaden bedöms hamna i spannet 330 000:- till 370 000:- men det 

skulle kännas fånigt att behöva ta ett extra KS om det drar över lite… Beslutsförslag: ”KS 

beslutar att delegera frågan att lösa avloppet på Pettersberg till Limpan och att kostnaden 

skall stanna under 400 000:- utan att KS behöver fatta ett nytt beslut i frågan, jobbet skall 

vara klart innan höstterminen 2020 börjar” 

Limpan 2019-10-17 
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Bilaga 2 – Krishanteringsplan 
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Bilaga 3 – Lägerberättelse Kvart i Gustaf  
 

        Kvart I Gustaf Sommarresa 2019 

               Författare: Rebecka Insulander 

 

 
 

  



Protokoll Kårstyrelsens sammanträde nr 472  Sid 19/27 
 

24 Juni 
Onsdagen den 24 juni samlades Kvart I Gustaf i lokalen på Rehnsgatan för att dela upp allt 

materiel som vi skulle ta med oss på vår resa, som t.ex tält och stormkök. Efter detta begav vi 

oss alla taggade till T-centralen för att ta Arlanda Express. 

 

Väl på Arlanda checkade vi in våra ryggsäckar och väntade på flyget som skulle ta oss till 

London. Efter en ca 3 timmar lång flygresa var det skönt att att äntligen vara framme och 

kunna sträcka på benen, väl där letade vi reda på lokaltåget som skulle ta oss till South 

London Scout Center där vi skulle tillbringa tre nätter. 

 

Vi sov i ett klassrum där vi hade tillgång till kök, toaletter och även madrasser. Från första 

början var tanken att vi skulle tälta ute, men vi blev erbjudna att sova inne istället på grund av 

en storm 

.  
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25 Juni 
Första dagen i London besökte vi Naturhistoriska museet första halvan av dagen, efter det 

köpte vi lunch på en affär som heter Tesco där dem hade ett fantastiskt luncherbjudande som 

både var gott och billigt.  

 

Lunchen tillbringade vi i en park där vi tog en så 

kallad siesta eftersom att det var så varmt och 

fint utomhus. Efter lunchen turistade vi i 

London och sedan begav vi oss tillbaka till 

Scout Centret och åt middag och hängde med 

lite kortspel på kvällen.  

 

 

 

 

 

 

26 Juni 
Andra dagen i London vaknade vi efter en god 

natts sömn och startade på det bästa sättet som 

såklart är att äta en riktig frukost, som var gröt 

såklart! Efter frukosten åkte vi in mot 

London  och där hade vi en stadsorientering i 

mindre lag, stads orienteringen gick till så att vi 

fick gåtor som pekade ut olika platser i London som vi då skulle ta oss till och sedan skicka 

bildbevis på att vi var där för att få nästa gåta.  

 

 

Under hela 

tävlingen 

skulle man 

också 

utföra små 

uppgifter 

och en av 

dem var att 

man skulle 

ta bilder 

med 

främlingar 

som gick 

med på det. 

När alla 

hade hittat 

slutdestinationen så gick vi gemensamt och köpte 

lunch, under lunchen höll Isak på att dö lowkey, 

han råkade köpa en macka som innehöll nötter (ej 

medvetet) men det gick bra sen när vi hittade ett 

apotek.  
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Efter (lowkey) dödsinsidenten åkte vi allihop till en butik som heter Primark och shoppade 

lite och kollade runt. Efter det åkte vi vidare till en marknad som var väldigt stor och där 

kollade vi runt och sedan tog vi oss tillbaka och åt middag och hade en skön kväll på scout 

centret. Vi somnade gott och särskilt Konstantin som snarkade :) 

 

 
 

 

 

27 Juni 
Den 27 juni var det dags att börja röra sig mot Skottland, vi gick 

upp tidigt, åt frukost och packade ihop alla våra saker och 

städade, sen begav vi oss mot tåget och sedan vidare in till 

central station för att hoppa på tåget som skulle ta oss till 

Glasgow.  Tåget tog ca 3 timmar att åka till Glasgow och när vi 

väl var där gick vi till vandrarhemmet som vi skulle sova på, 

sicken lyx det var. 

 

 Efter lite väntan nere i receptionen fick vi tillgång till våra rum 

som var väldigt fräscha med massa våningssängar. Dom flesta i 

Kvart I Gustaf tog en välbehövlig dusch och sedan gick vi ut och 

gick runt i den vackra Glasgow. Nästan alla var ute och gick runt 

i det fina vädret förutom Konstantin, undra vad han gjorde, jo han åkte såklart tunnelbanan 

som gick i en ring runt hela Glasgow.  
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28 Juni 
Dag 5 var kommen och resan fortsatte och att införskaffad mat var nerpackad och nu fortsatte 

resan. Vi checkade ut tidigt från vandrarhemmet och gick mot Glasgows centralstation och 

tog tåget vidare mot Fort William.  

 

Fyra timmar senare var vi framme, några av oss gick in och handlade så att vi kunde bunkra 

upp mat inför vandringen. Vi packade ner och fördelade all mat som var nyinskaffad och 

sedan påbörjade vi vandringen på “The Great Glen Way”. 

 

Great Glen Way är 127 km lång och går mellan Fort William och Inverness. Man följer ett 

kanalsystem som byggdes under 1800 talet och vandrar förbi Loch Ness sjön. 

 

En bit in på första sträckan kom vi till första 

vattenstoppet där vi kunde fylla på alla våra 

vattenflaskor vilket var väldigt viktigt just 

denna dag då det var ca 28 grader ute, stay 

hydrated. Vi fortsatte gå och efter ca 8 km så 

kände vi att det var dags att leta efter 

sovplats, men eftersom att Skottland inte har 

någon allemansrätt så var det svårare än vad 

man kan tro, men tillslut kom det en kvinna 

körandes förbi som vi frågade om hon visste 

någonstans där vi kunde sova och hon sa till 

oss att fortsätta gå ca 3 km till tills vi kom 

fram till hennes hus och där lät hon oss sova 

på hennes trädgård. Vi alla var tacksamma och började laga vår middag som var jambalaya 

och senare på kvällen när vi skulle diska och börja plocka undan middagen så kom knotten, 
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det slutade med att alla gick runt och kliade och såg ut som prickig korv. Efter denna svettiga 

dag var det skönt att lägga sig i sovsäcken utan några knott och få sova.  

 
 

29 Juni  
Morgonen därefter var Freja och Erik tvungna att åka hem eftersom att dem båda inte mådde 

riktigt bra och inte hade någon ork redan dagen innan. Dem fick skjuts av Colleen och 

Konstantin följde med dem till Edinburgh flygplats.  

 

När Freja och Erik lyfte mot Arlanda var Konstantin tvungen att sova en natt i Edinburgh 

innan han kunde ta sig tillbaks till vandringsleden med buss och tåg. 

 

Vandringen fortsatte och det började spöregna och åska, vi fortsatte tills vi hittade lite hus 

som vi knackade på för att kunna söka skydd ett litet 

tag men det var ingen som öppnade vi gick några 

hundra meter till och knackar på ett hus som låg lite 

längre bort där vi testade att knacka på, där bodde det 

en snäll man som släppte in oss. Under tiden vi letade 

efter skydd så hittade vi en liten groda som vi döpte 

till Glen såklart, men det sorgliga var att sekunden 

efter vi hade döpt hen så kom det en bil och jag tror 

du förstår vad som hände….  

 

Vi alla satt på hans köksgolv 

för att försöka torka och 

värma oss. Han berättade att 

det var en storm som var på 

väg och att den även att slagit 

ut all täckning. Vi övervägde 

på hur vi skulle göra, om vi 

skulle fortsätta gå så att vi 

kunde hinna ikapp med våra 
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,ål eller om vi skulle stanna kvar under natten som var ett säkrare alternativ pga av stormen 

som vi inte visste hur länge den skulle hålla på. Efter om och men beslutade vi att fortsätta gå 

när vädret hade lugnat sig. Vi hade tur och stormen hade lagt sig när vi valde att fortsätta gå 

så vi vandrade på och några timmar senare nådde vi nattplatsen som var alldeles intill Loch 

Lochy. På stranden  gjorde vi en minnesplats för Glen, tal hölls och tårar fälldes (nästan) och 

nu lever han vidare i groda riket. 

 

         

 

30 juni 
Morgonen efter plockade vi ner våra blöta tält och fortsatte vandra med otroliga vyer. Vädret 

var lite bättre än gårdagens, det var skön temperatur för att vandra i men det småregnade lite. 

Vi vandrade under hela dagen med lunchstopp mitt på dagen och sedan framåt eftermiddagen 

nådde vi Fort Augustus, där Konstantin väntade på oss. 

 

Längst med vandringsleden fanns det lite toaletter, duschar och till och med par tvättstugor 

man kunde nyttja om man köpte nyckeln innan.  Efter ett regnigt dygn och natt var det skönt 

att ha tillgång till torktumlaren i Fort Augustus så att vi kunde torka våra kläder samt 

sovsäckar, att ha tillgång till dusch var det bästa. 

 

 Men det första vi gjorde var att hitta tältplats som Konstantin hade kollat upp eftersom att han 

kom dit innan oss, vi slog upp tälten i en tom fårhage och hoppades på att inte bli sedda. 

Middagen den kvällen blev Veggie Fingers med potatismos som snabbt blev favvo rätten i 

laget, dem var blöta och mosiga men det var gott ändå. När vi väl skulle sova och alla låg i 

tälten och de blöta sovsäckarna verkade det som att det var ett tält som hade fest det var både 

dans och sång. Men då undrar man säkert vilka det var och tro eller ej så var det Konstantin 

och Vanesa som sjöng “All night long”. (låten länkad längst ner (; ) 
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1 juli  

Vandringen fortsatte denna dag 

men då också utan Dina och 

Vanesa som tog bussen till 

Invermoriston.  

 

Denna vandringsdag bjöd på 

höjder och såklart fina utsikter 

över sjön. Lunchpausen var uppe 

på på ett berg där vi värmde 

ravioli på burk. Senare på dagen 

regnade det och vi kom även fram 

till Invermoriston där vi träffade 

Dina och Vanesa igen som hade hittat sovplats vid en 

bussparkering. 

 

Den dagens middag var supergod spaghetti med köttfärssås. 

Senare på kvällen gick vi in på ett hotell för att stjäla lite 

värme och även el så att vi kunna ladda det vi behövde. 

Efter den dagen var det skönt för fötterna att vila med en 

god natts sömn.  

 

2 juli  

Morgonen den andra juli begav 

sig alla till bussen för att åka en 

bit så att vi skulle hinna till 

Drumnadrochit i tid eftersom att 

det var sista vandringsdagen. Efter 

en bit av bussresan ca 15 min gick alla i KIG av förutom Becka och 

Konstantin som åkte hela vägen fram till Drumnadrochit på grund 

av fotproblem. 

 

När Konstantin och Becka var framme i Drumnadrochit gick dem 

runt och frågade efter sovplats på olika ställen och efter ett tag 

hittade dem en camping som vi bodde på under natten. Vandringen gick bra och alla var trötta 

när dem kom fram. Campingen var fin och den hade duschar vilket var välbehövligt efter allt 

vandrande, man vill ju inte lukta illa ;). Eftersom att den sista vandringsdagen var även 

spexade vi till middagen och gick och handlade ingredienser till hamburgare och i affären 

kunde man även köpa färdiga, varma, friterade pommes. Och såklart lekte vi världens bästa 

lek nämligen molekylen, vi fick absolut inga blickar från personerna runt omkring nej nej.  
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3 Juli 
Efter en natt full av sömn var det tredje juli och vi gick upp 

och åt grötfrukost som vanligt och sedan gav vi oss av till 

bussen som vi skulle ta till Inverness eftersom att vi tyvärr 

inte hade hunnit gå den sista biten till slutet av The Great 

Glen Way som vi sedan gick till och käkade en Mcdonalds 

lunch. Efter lunchen kom Axels snälla moster som bodde i 

närheten och plockade upp våra väskor och körde dem till 

campingen medans vi andra gick runt i den fina staden. Vi 

gjorde ett försök att gå från Inverness till campingen där vi 

skulle spendera sista natten men efter en bit på vägen 

upptäckte vi att det inte gick eftersom då hade vi blivit 

påkörda av alla galna bilförare så Axels moster plockade upp 

oss några i tagen vid en bensinmack och körde oss till 

campingen. Den kvällens middag blev en blandning av 

nästan all mat vi hade kvar och såklart frystorkad bacon, hur 

skulle Konstantin annars klarat av resan?   

 

4 juli  
Sista dagen i Skottland var kommen och vi vaknade och packade ihop oss och gick mot 

bussen som var sen. Bussen var full men tillslut kom vi till Inverness centralstation där vi 

laddade upp med en kaffe i väntan på bussen till Edinburgh. I Edinburgh tog vi Spårvagn till 

flygplatsen och sedan flög vi hem till Sveariket. Efter en väldigt lyckad och fantastisk resa 

kom vi till Arlanda där vi sedan tog Arlanda Express till lokalen för att avsluta resan med att 

hänga upp tält och sedan åkte vi alla hem till våra duschar och sängar. 

 

 
 

Under den fantastiska resan spelades en hel del musik och här har vi favoriternas favoriter. 

 

Everyone is jesus - Di leva   

Citizen Of Planet Paprika - Shantel 

All Night Long - Lionel Richie 
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Deltagare 
Erik 

Ossian 

Vanesa 

Konstantin 

Freja 

August 

Becka 

Dina 

Josef 

Nathan 

Jolo 

Axel 

Isak 

 

Kostnader för resan. 

 

Totalt var vi 13 deltagare. Varje 

deltagare betalade 2500 kr och 

utmanarnas kassa tog hand om 

resten. 
 

 


