
 

 

 
 

 

 

17-19 april 2015 
Den som tänker spendera ännu en helg med att sitta och glo på landstället kan sluta 
läsa direkt. Sådana scouter kan vi nämligen inte räkna med när det gäller att gå med 

SWAG i skogen. 
 
Nu börjar det äntligen bli dags och ledarna i Sundbyberg, Wallinum Väpnarna, Adolf 
Fredrik och Gustaf Vasa Bredäng vill nu ta emot just din anmälan till hajken för de 
coolaste scouterna i de swaggigaste patrullerna. Så ta chansen och missa inte det som 

scouter i andra kårer önskar att de fick vara med om! 

 
Här följer en del praktiska upplysningar: 
 
Utresa Det finns flera bussar att ta för att komma till Björnö. Er patrull kommer få en 
busstid av de nedan av er ledare att passa: 
 
17:38 Buss 429X från Slussen mot Idalen, kliv av vid Björnö Sandarna, gå ca. 360m till Björnö. 
Framme 18:29 
 
18:08 Buss 428X från Slussen mot Björkviks brygga, kliv av vid Björnö naturreservat Framme 19:00 
 
18:25 Buss 429X från Slussen mot Idalen, kliv av vid Björnö Sandarna, gå ca. 360m till Björnö. 
Framme 19:15 
 
19:06 Buss 428X från Slussen mot Björkviks brygga, kliv av vid Björnö naturreservat Framme 19:57 
 
Hemkomst Vi beräknar att vara vid Slussen 15:28 och därifrån så åker vi 
vidare till respektive stadsdel och det tar därav lite olika lång tid. 
 
 
 
 
 



Avgift Hajken kostar 250kr vilket betalas in på Plusgiro konto 1566986-4 (Simon 
Ström) eller kontant i samband med anmälan till ledarna. 

 
Anmälan Senast torsdagen den 2/4 ska ledarna ha fått in anmälan. 

 

Klädsel Korrekt scoutdräkt (scoutskjorta och scouthalsduk) 
 
Plats Björnö, Ingarö. 
Mat Maten fram till lördag lunch står patrullen för själva. Övrig mat 

ordnas centralt av ledarna. 
 
Packningslista Saknar du en lista så fråga ledarna. Glöm inte SL-kort (8 
 kuponger) och varma kläder, speciellt mössa! 
 
Patrullmaterial  2 fotogenlyktor 

 1 liter fotogen 
 1 livlina 

 1 yxa och 1 såg 
  Minst 2 späntknivar 

Sjukvårdslåda Hajkbrickor 
 Stormkök och tillhörande brännsle Loggbok 

 Patrullflagga 
 
Kontakt Det går alltid bra att ringa eller skicka ett mail till ledarna 

Simon 076 - 631 68 90 simon@gvb.nu 
 

VI SES PÅ SWAG!! 

------------------------------------------------------------------------ 
 

ANMÄLAN OCH INBETALNING SENAST TORSDAGEN DEN 4/4 
TILL LEDARNA 

(   ) Ja, jag går med SWAG i skogen! 

(   ) Nej, jag tycker andra kårer är  läskiga…  

Namn:     ________________________________                                                                                       

Målsmans underskrift :  ________________________________ 
 
 

  
     


