
Vad är din fråga? Svar

Finns badvakt vid sjön eller planer för att hålla uppsikt på alla badande barn så ingen drunknar? Finns  rutiner för evakuering om något farligt 

händer (brand, attack mm?) Det är upp till kåren att ta ansvar vid bad, t.ex. badkompisar, ledare etc. Det finns rutiner för evakuering. 

Det ska ju vara källsortering under lägret och undrar hur det kommer funka, om vi ska lägga allt i olika hinkar och hälla någonstans eller i påsar 

och ställa någonstans? och fundering kring matavfallet hur man ska lägg det. Kårerna har med sig kärl för olika typer av sopor och lämnas vid återvinning

 En lost and found plats för upphittade saker. Finns det en sådan på lägret och vart isåfall? Ja, i anslutning till infotältet på bulevarden

Ni skriver att man inte ska ta med snabbtest för Covid, men vår kår skriver att man måste och att barnen isoleras om det blir positivt. Dels 

låter det lite obehagligt med isolering, vad innebär det, och ska man eller ska man inte ta med snabbtest?

Inga snabbtest! Har man symtom ska man kontakta lägrets sjukvårdssektion. Isolering innebär att man stannar på 

byn och inte umgås med personer för att undvika ev. smittspridning. Det är alltså inte en central isolering det är tal 

om. 

När kommer appen vara klar? Hur kommer appen användas under lägret? Appen kommer någon dag innan lägret, används som informationsnav.

När kommer vi få se veckomeny? Nu, en preliminär. Läs mer här.

Varm choklad ska vi ta med pulver som löses i vatten eller löses i mjölk? 

Valfritt. Det kommer finnas mjölk som man bl.a. kan blanda medhavt chokladpulver i, men självklart finns det vatten 

också. 

Jamboree 19 fanns det typ Kiviks bland juice koncentrerad att få ta i matutlämningen. Kommer det att finnas även denna gång? Måltidsdryck kommer finnas, äpple och citron

Kommer det finnas någon besöksby? Nej

kommer det att bli ledarsamling för ansvariga för de kårer som är på lägret.

Det kommer att bli en frågestund varje morgon för byledare max 1 från varje by. Den är ej obligatorisk, utan ska ses 

som ett komplement. Perfekt tillfälle att samarbeta i bytorgen! 

hur kommer inchekningen att gå till när vi kommer till lägerområdet Viktigt att endast 1 från varje kår checkar in medan övriga går direkt till byn.

det skulle komma 2 mail enl förra informationsmötet? det har inte kommit till mig Vi bakade ihop ledarfunk med lägerbrevet senast.

När får vi jamboree22 märket och dyl När ni checkar in.

Får vi ut lunch på lördag? Ja, men den måste tillagas. 

Kommer alla scouter från kårens respektive avdelning att gå på samma program eller blir de uppdelade? Kommer patrullnamnen som 

anmäldes att användas eller går det bra för patrullerna att byta namn? 

Ja, kårens avdelningar går till samma programvärld. Det går bra att byta patrullnamn. Program rekommenderar även 

att en patrull är 6-8 personer, är ni färre än så kan det vara en god idé att hitta en annan liten patrull att slå ihop sig 

med. 

När kommer vi få veta schemat för våra avdelningar? (Vilken aktivitet de ska gå på vid vilken tid etc.) veckoschemat ligger på hemsidan och kommer också i appen.

Fick vi såga eller inte i slanor, vi tolkade tidigare info olika en i ledarskapet. Det är ok att såga i salnor, men det ska göras sparsamt. 

Kommer slanorna att finnas på byn eller ska vi hämta dem? Man får hämta slanorna. Under vår FAQ på kartsidan finns info om var slanor finns på området. 

När kan man anmäla sig till de olika programmen och hur undviker man köer?

Ingen anmälan till schemalagda aktiviteter. Vissa hubbaktiviteter kan behöva anmälan, då gör man detta i 

lägerappen. Men det är generellt få. 

Innefattar källsortering matavfall, dvs ska vi sortera matavfall eller är det brännbart? Ja man ska sortera matavfallet.

Vart ska spillvatten lämnas, i en separat grop eller tas om hand Silat spillvatten kan lämnas vid varje vattenpost. Får alltså inte finnas matrester i spillvatten. 

Får vi gräva slaskgrop på området till slaskvatten? Absolut inte

Får varje kår ett "startpaket" med havregryn, olja, kryddor, eller ska allt hämtas i affären? Det kommer att bli väldigt trångt i affären när alla 

ska in och hämta allt möjligt. Man får ett paket men det hämtas i matutlämningen. Finns på denna sida. 

Vi undrar om vi får gräva slask- och kylgropar på fältet? Kylgrop får grävas men inte slaskgrop

Vi undrar om det planeras en möjlighet att kunna titta på fotbolls EM finalen på söndag? Nej, bl.a. p.g.a licenskostnader kommer vi ej kunna streama matchen. 

Wasakåren är orolig över den tighta tidsplaneringen på morgonen med programbörjan kl. 9:00 och vad det innebär för allas morgonlogistik. 

Med tanke på att lunchen tas med ut i programmet, inga fasta programaktiviteter planeras på eftermiddagen och inga programtider ännu 

släppts till deltagarna på hemsidan eller i en app undrar vi/föreslår vi att flytta morgonpassets starttid med en halv timme till kl. 9:30. Hur ser 

ni på det? Nej, det kommer inte gå. Vi kommer självklart utvärdera schemat och ta med oss lärdomar till framtiden. 

Lisa från program pratade om att mer info skulle finnas om programet. Var finns det? Här finns rykande färsk information om Jamboreens program. Inklusive vilken stadsdel som går till vilket progam när. 

Caroline från Transport sa massa kloka saker om transport. Var finns den infon? Vi har uppdaterat vår transportsida med allt klikt Caroline sa. 

Hanna från staben pratade om ledarfunktionärer och att ni behöver hjälp från oss ledare med kortare funktionärspass. Var kan jag boka ett 

pass? Spelar det ingen roll för dig vilket pass du tar? Anmäl dig isåfall till ett programpass. Du kan boka ledarfunktionärspass i vårt bokningssystem 

Hanna från karta nämnde att ni hade uppdaterat kartan. Var finns den uppdaterade kartan? Kartan finns här


