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För att alla skall trivas på Göteborgsscouternas 

Kragenäs 
 
Sommartid är det många som har sina läger på Kragenäs. Våra gäster kommer och 

går på olika tider, är olika många och stannar olika länge. De som gästar är olika 

gamla och från flera olika länder. För att göra det lättare för alla har vi här 

trivselregler för att vi alla skall kunna fungera bra ihop.  

 

ALKOHOL- OCH DROGFÖRBUD 
I linje med scoutrörelsens allmänna syn på alkohol och droger har vi förklarat vårt 

lägerområde som alkohol- och drogfritt. Det innebär att de som gästar och bor på 

Kragenäs inte får medföra eller konsumera alkohol eller droger på våra marker. 

ANKOMST 
Under sommartid ska gäster på lägerängarna anmäla sin ankomstid senast 24 timmar 

före ankomst på telenr 0525-233 80 

BAD 

De salta baden på Kragenäs uppskattas av många, såväl lägergäster som besökande 

allmänhet. Badplatsen är en allmän badplats och dagbesökare kommer från hela 

närområdet. Tanums kommun sköter städning och underhåll under hela sommaren. 

Eftersom tidvattnet ger olika djup olika tider på dygnet skall man vara mycket 

försiktig när man dyker. 

BILAR 

Det är bara bilar med handikapptillstånd som får köra förbi våra vägbommar och 

parkera vid badet. Våra lägerängar är bara avsedda för handdragna kärror som dock 

kan köras med bil fram till vägbommarna. 

BRYGGOR 

Vi har bryggor för både fartyg, kanoter och badande. Den som kommer med båt kan 

lägga till vid Piren med 3,5 m djup på utsidan och 1,8 m på insidan. Vill man stanna 

över natten måste man boka plats och kan även få ström. Badbryggan är en 

kommunal angelägenhet som alla badande får använda.  
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DUSCH 

I vårt duschhus finns två omklädningsrum med tre duschar i varje. Vattnet är något 

bräckt men lite uppvärmt. Vi har normallt inga bokningstider utan låter ena sidan 

vara för damer och andra för herrar. Vid hög belastning kan uppvärmingen ibland 

vara begränsad. 

ELDNING 
När man eldar gör man det på en stabilt gjord eldstad. Eldstäder för matlagning kan 

alla gäster bygga själva på ett sådant sätt att marken inte skadas och kan återställas. 

Eldning för samlingar och lägerbål gör man bäst på de iordningställda platserna. Vid 

all öppen eld har man vatten och släckningshjälp på greppbart avstånd. 

 

Alla bör vara uppmärksamma på att det under vissa omständigheter kan råda 

eldningsförbud vilket meddelas med tydliga anslag och skriven information. 

Kragenäs har regler för eldning som ni kan få ut vid ankomst. 

ELINKOPPLING 

Om ni behöver elanslutning till er lägerplats meddelar ni det i god tid före ankomsten 

till Kragenäs. Placeringen av ert läger måste planeras av Kragenäs och vi kopplar in 

en anslutningspunkt som ni kan använda. För att få en drift- och personsäker 

anläggning planerar vi normalt gemensamt elanläggningen och Kragenäs tillhanda-

håller de kablar och fördelningar som erfordras. Anslutningen debiteras enligt 

prislista. 

GRANNARNA 
Våra grannar är en tillgång och hjälper oss att titta till vårt område. Våra gränser är 

tydliga och vi respekterar dem men vi hälsar gärna på varandra när vi har vägarna 

förbi. I övrigt håller vi oss till markerade stigar när vi går runt i markerna.  

GRÄVNING 

På våra lägermarker behöver man egentligen inte gräva. Slaskvatten häller man ut i 

därför avsedda tunnor med mull. Vill man resa t.ex. en flaggstång går det bra att påla 

ner den i ett litet hål. Alla markskador skall snyggas till senast när man åker hem. För 

att undvika skador på de ledningar som finns på Kragenäs område skall tältspik och 

liknande max slås ner 30 cm i marken. Använd tyngder eller fler punkter om det 

behövs. På Intendenturplanen och på en del av lilla ängen gäller max 20 cm (se 

separat karta). 

INFORMATION 

Senaste nytt och allt annat man måste veta finns anslaget på stora anslagstavlan på 

intendenturplan. Där kan man också hitta information om vilka fler grupper som är 

på Kragenäs. 

KRAGENÄSARE 
På Kragenäs finns sommartid värdar som är på plats för att hjälpa dig som hyresgäst 

och se till att allt praktiskt fungerar på bästa sätt. Våra funktionärer har mer 
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information om allt du kan undra över. Alla har en Kragenäshalsduk, ljusblå med 

mörkblå bård, och kan nås via telefon 0525-233 80. 

KOMPOSTERING 

På Kragenäs komposterar vi allt vi kan. På ena långsidan av toaletthusen finns det ett 

antal öppningsbara luckor där vi slänger komposterbart avfall. Alla andra sopor 

slänger man i sorteringskärlen vid sopstationen. 

LÄGERKIOSKEN 

Under sommaren håller lägerkiosken öppen under ett par timmar per dag. Där kan 

man hitta lite av allt möjligt, dricka och godis men även praktiska saker. Vi säljer 

dessutom vykort och frimärken. Öppettider finns anslaget på Kiosken.  

MYNDIGHETER 

Kragenäs har informerat alla berörda myundigheter så som Polis, ambulans, brandkår 

samt komunen om vår lägerverksamhet så det behöver inte ni gäster göra. 

NATURRESERVATET  
Göteborgsscouterna har samverkat med länsstyrelsen och avsatt en stor del av våra 

marker till Kragenäs Naturreservat. Det finns skyltar vid stora parkeringen som 

berättar i detalj om varför vi har ett Naturreservat och vilka begränsningar som finns. 

Naturreservatet är i huvudsak utmärkt i terrängen med stolpar på olika avstånd. Hittar 

man inga stolpar kan man betrakta all mark mellan vattnet och första vägen som en 

del av reservatet samt hela den högsta höjden, Kragberget. 

PARKERING 

All parkering sker på stora gästparkeringen. Vi försöker lämna den delen av 

Parkeringen som är närmast badet för våra badande daggäster.  

POST 
Vill man få brev skall de skickas till Kragenäs, Namn och grupp, Myren 3, 457 91 

Tanumshede. Posten delas ut till besökande gruppers ledare en gång om dagen. 

Avgående post kan man lägga i brevlådan vid Lägerkiosken som töms varje vardag. 

RÖKNING 
I linje med scoutrörelsens policy vill vi erbjuda en verksamhet så fri som möjligt från 

rökning. Tobak är i första hand en medicinsk risk och vi vill inte att någon påverkas 

att börja använda tobak i samband med vår verksamhet. Det finns inga speciella 

rökrutor på Kragenäs utan vi uppmanar de som röker att göra det utom synhåll och 

utanför det område där verksamhet pågår. 

SLANOR 
På Kragenäs finns ett väldigt fint slanförråd. Där hämtar och lämnar man de slanor 

man behöver för att bygga sina lägerarbeten. Slanorna är sorterade i längder och skall 

alltid vara fria från spik och snören. Alla längder finns representerade så man 

behöver inte kapa slanor. 
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SLASKVATTEN 

Slaskvatten skall man hälla i särskilda spänner (som finns att låna) med hål i botten . 

Man ställer sin spann i närheten av ett dike så att områdets naturliga dräneringar tar 

hand om vattnet. Det som fastnar i silen skall man kasta som alla andra sopor: 

komposten eller sopstationen beroende på vad det är. 

SOPOR 
På Kragenäs sorterar vi soporna så som vi anvisats av Tanums kommun. Sopor 

slängs vid intendenturplanen i olika kärl och enlighet med de instruktioner som finns 

där och på vår hemsida. Det lättaste är att bygga samma form av sortering på sin egen 

by.  

SÄLLSKAPSDJUR 

För att kunna skapa en så trygg och säker miljö för alla gäster på Kragenäs har man 

alltid sina sällskapsdjur i koppel och bara utomhus. Vid speciella tillfällen kan det 

dock finnas orsak att begränsa området där sällskapsdjuren får vara. 

TRANSPORTER 

All biltrafik sker utanför våra vägbommar. Det går bra att köra fram till bommarna 

med släpkärror med utrustning. Därifrån skall det vara handraget eller buret. Tomma 

släpkärror kan användas på lägerområdet som förråd eller parkeras på 

husvagnsparkeringen. På in- och utryckningsdag tillåts enkelriktad trafik för 

lägermaterial genom området från kl. 10.00 till 15.00. 

TRYGGA MÖTEN 

Kragenäs arbetar för att erbjuda en trygg och säker verksamhet för barn och unga. Vi 

skapar trygga möten där alla skall skyddas från alla former av fysiska, psykiska och 

sexuella skador och vi tar fullt ansvar för vår verksamhet, en trygg och säker 

scoutverksamhet fri från mobbning och andra övergrepp. Därför har alla 

funktionärer, gamla som unga, genomgått utbildningen Trygga Möten, arrangerad av 

Scouterna. 

TYSTNAD 
För de som önskar ha möjlighet att sova ska det vara tyst på lägerområdet mellan 

23.00 och 07:00. Behöver du röra dig på området under denna tid ska det ske så tyst 

som möjligt. 

TOALETTER 
På Kragenäs har vi byggt toaletter som skall kunna kompostera allt. För de som 

besöker badplatsen finns ett vanligt torrdass i närheten av omklädningsrummet.  

För att undvika infektioner och sjukdomar kan man på kortändan av toaletterna tvätta 

sig. Där finns rinnande vatten, tvål och handfat som alla skall använda efter avslutat 

toalettbesök, men inte för att t.ex. diska eller borta tänderna. 
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VATTEN 

På lägerområdet finns ett flertal vattenposter där du kan hämta dricksvatten. För att 

undvika kladdiga och leriga vattenposter fyller man sina dunkar och tar med till byn. 

Disk, tvätt och rengörning gör man hemma på byn. Allt vatten är testat och friskt, 

direkt användbart även för alla former av dryck och matlagning. 

VED 
Ett vackert, delvis handsnidat, vedförråd finns vid Övre ängen. Där finns både 

huggen och ohuggen ved samt en del kortare slanor. Man tar vad man behöver för 

stunden och hämtar mer när det tar slut. Överbliven ved staplas lika snyggt som den 

låg när man hämtade den. 


