
Lägertiden
Lägret hålls den 30 juli till den 6 augusti 2022. För dig som 
är funktionär börjar lägret redan den 29 juli.
För dig som anmält att du vill hjälpa till att arbete på för- 
och efterläget, för dig gäller lägertiden torsdagen 28 juli kl 
12- eftermiddagen söndagen den 7 augusti.
Incheckning för funktionärer sker från eftermiddag på
fredagen. Samtliga funktionärer ska checka vid Info-tältet
in vid ankomst.
Alla funktionärer skall vara på plats för gemensam samling
kl 20.00 på fredagen den 29 juli.

Lägret är inte slut för att deltagarna åker hem. Alla 
funktionärer behövs för att återställa lägerplatsen och all 
hjälp behövs. Det är upp till varje funktionsansvarig att 
plocka undan sin aktivitet. 

Anmälan
Har du inte haft kontakt med någon inom 
DUST22 och fått ett uppdrag tilldelat dig? Gör en 
intresseanmälan på hemsidan så lotsar vi dig till rätt 
funktion och kontaktperson. Därefter sker anmälan via 
Scoutnet enligt nedan.

Anmälan ska vara registrerad i Scoutnet snarast. En 
lathund för hur man gör i Scoutnet finns på hemsidan 
tillsammans med funk-brev 1. Kom ihåg att fylla i storlek 
på t-shirt i samband med anmälan. Observera att även 
funktionärsbarn ska anmälas till lägret i Scoutnet.

Betalning
Funktionärsavgiften är 900 kronor.
Kostnad för funktionärsbarn (upp till 9 år) är 250 kronor. 

Du som deltar på uppbyggnad och rivning av lägret får 
funktionärsavgiften reducerad med 600 kronor. Då gäller 
tiden från torsdag lunch den 28 juli till söndag eftermiddag 
den 7 augusti. 
Betalning sker i samband med anmälan!

BG: 5032-4151. Märk betalningen med ditt namn!

Återbetalning av deltagaravgift, minus 250 kronor för 
administrativ avgift, sker endast mot uppvisande av 
läkarintyg fram till lägrets start.

Ekonomiska läget

Tyvärr har lägret en stor utmaning i att få budget och 
skonomi att gå ihop. Efter att lägeravgiften beslutades har 
kostnader för både mat och transporter ökat markant, 
något vi dock haft med i kalkylen. Det som påverkar oss 
mest är en kraftigt ökad avgift för att vara på lägerplatsen 
och hyra material från Ösjönäs. Det vi blivit lovande har 
inte hållits, kan man säga. Vi har bett alla funktioner att 
se över sina kostnader och som det ser ut just nu 
kommer vi gå med ett kraftigt underskott. Vi har lite 
medel att ta av sedan tidigare läger, men den bössan 
kommer i princip att tömmas. Vår målsättning är den 
ekonomiska situationen inte kommer att vara alltför 
uppenbar för deltagaren men vi hoppas att alla har 
förståelse för att det inte kommer att erbjudas reducerad 
avgift eller gratis ryggsäck till våra funktionärer som 
andra läger kan göra. Tillsammans skapar vi DUST!

Trygga möten och registerutdrag
Enligt Scouternas riktlinjer ska alla över 15 år som deltar 
på aktiviteter där barn är inblandade ha 
gått kursen Trygga möten samt kunna uppvisa ett utdrag 
ur belastningsregistret. För er som är aktiva inom någon 
kår så bör detta redan vara gjort och registrerat i 
Scoutnet. 

För er som inte har gjort detta så kommer det finnas 
möjlighet att genomföra Trygga möten digitalt innan 
lägret, då får ni en länk från oss. 
Maila till info@dustlagren.se

Har ni inte visat registerutdrag, beställ ett begränsat 
utdrag från polisens hemsidan och var beredd att visa 
upp detta i samband med anmälan. Behöver du visa ditt 
utdrag blir du kontaktad av lägerledningen. Länk finns 
på hemsidan. 

DUST22 – Funktionärsbrev 2 
Sommaren närmar sig med stormsteg och planeringen inför DUST22 är i full gång. 
För att kunna genomföra lägret behövs ni, lägret behöver funktionärer! Det är ni som 
bidrar till att alla kan komma tryggt och säkert till Ösjönäs i sommar och åka därifrån 
med nya kunskaper och erfarenheter, men framför allt minnen för livet!



Transport och parkering
Det är smala vägar och i stort sett inga parkeringsplatser 
runt lägerplatsen. Därför rekommenderar vi att ni 
samåker till lägret så långt det är möjligt. I samband med 
in- och utryckning under lördagen så kommer vägarna 
att vara enkelriktade och mycket trafik kommer vara i 
rörelse.

Inga bilar eller släp kommer att vara tillåtna på 
lägerområdet. De som kommer med egen bil kommer att 
få parkera dessa vid Stenkällegården, 8 kilometer från 
lägerområdet. Parkeringen kostar ca 60 kronor per dygn 
och bil (priset kan komma att justerat något). Lägret 
anordnar dagliga transporter mellan lägerplatsen och 
Stenkällegården för dem som behöver komma åt bilen 
under lägertiden. Betalningen sker på plats med kort 
eller swish (ej kontanter). Vi uppmanar er att samåka så 
långt det går för att dra ner på antalet bilar.

Finns tillräckligt stort behov kan lägret ordna med 
transport till och från Laxå tågstation för funktionärer 
till självkostnadspris.
Finns intresse, hör av er till oss snarast med antal platser 
och ankomsttid till Laxå.

Mat och boende
Det kommer finnas en matsal där alla funktionärer äter. 
Det kommer serveras frukost, lunch och middag. Ta med 
egna matsaker (mugg/glas, tallrik och bestick). 

Första måltiden som serveras i matsalen är middag 
torsdagen den 28/7. Lunch på torsdagen står man för 
själv.
Sista måltiden blir frukost lördagen den 6/8 därefter 
hjälps vi åt att fixa kvarvarande måltider utomhus.

Boende sker i eget tält på en gemensam yta tilldelad 
funktionärer. Det kommer finns två platser specifikt för 
funktionärer att bo på. Tänk här på att vissa har 
aktiviteter som sker kvälls/nattetid så respektera att folk 
kan sova dagtid i funktionärsbyn.
Har ni speciella behov ber vi er kontakta lägerledningen 
eller er kontaktperson så ska vi göra vårt bästa för att 
tillgodose dessa. 

Dass finns i anslutning till byn. Som funktionär kommer 
ni ha tillgång till några gemensamma duschar. Ett dusch-
schema kommer finnas, annars sker tvättning och bad 
vid badstranden. 

Vill du lyxa till din vistelse?
Vi har tillgång till fasta safari-tält som man kan hyra och 
bo i. Dessa kostar 600:-/natten, det finns 5 stycken. 
Bokning sker via Info-mailen innan lägret och i Info-
tältet under lägret. Först till kvarn gäller.

Utlägg och ersättning för transporter
Alla utlägg eller krav på ersättning sker i samråd med 
funktionsansvarig som attesterar dessa. Prata med 
varandra och samordna transporter av material så inga 
bilar/släp behöver gå halvfulla. 

DUSTis
DUSTis är vår dagverksamhet som vi erbjuder till 
funktionärsbarn i åldern 3 till 9 år. 

Det kommer vara ett pass på förmiddagen och 
ett pass på eftermiddagen, undantaget tisdagen eftersom 
det är marknadsdag. Tider uppdateras vid senare tillfälle. 
Meddela i samband med anmälan om ni vill delta (barnen 
måste vara blöjfria). 

Frågor 
Vi kommer fortlöpande att lägga upp FAQ på 
hemsidan. Ni som har frågor, kolla gärna där eller 
med ansvarig på eran funtionärs-funktion.

Om ni inte hittar svaret, skicka frågorna via 
frågeformuläret på hemsidan eller i ett e-post till 
info@dustlagren.se.

Tveka inte att höra av er till oss! Vi strävar efter att 
besvara era frågor inom en vecka. Rör det frågor om 
anmälan i Scoutnet kan vi behöva föra en dialog med 
Scouterna och då kan svar dröja något.

Håll er uppdaterade genom att titta under Funktionär på 
hemsidan, vi uppdaterar fortlöpande. Där finns även 
efterlysningar på funktionärer till specifika uppgifter.

Scouthälsningar,
LÄKO DUST22

@dustlagren22 DUST-lägren
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