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Adress till lägret
Bunge Jump 16, Bunge flygfält 500, 624 64 Fårösund.

Affär
Ica Supermarket Bungehallen, Fårövägen 10, Fårösund ca 2 km.

Aktivitetstält
I Aktivitetstältet (se lägerkartan) kan du få information om: 
• patrullens aktiviteter, 
• tillgång till spontanaktiviteter 
• svar på alla slags aktivitetsfrågor. 

Kommer att vara bemannat i anslutning till aktivitetspassen, se anslag med tider på tältet.

Allergier
Det är förbud för nötter på lägret på grund av luftburen nötallergi.

Anslagstavlor
Anslagstavlor med information kommer att finnas i närheten av matutlämningen, Bodi 
samt vid caféerna.

Apotek
Apoteksombudet Ica Supermarket Bungehallen, Fårövägen 10, Fårösund. Närmaste 
apotek Kronans apotek, Tullhagsplan2A, Slite eller i Visby.

Avfall
Information om sortering av sopor och matavfall hittar ni under rubriken återvinning.

Bad
Den närmaste badmöjligheten finns söder om lägerområdet längs den snitslade vägen, 
ca 15 minuters promenad. Det finns också ett bad längre österut med en härlig sand-
strand i Bungeviken ca 25 minuters promenad. Se översiktskartan över närområdet. 
Varje kår ansvarar för sin säkerhet vid bad.

Besökare
Är välkomna på lägerområdet. Information om bland annat parkering i Informations- 
baracken.



BUNGE ABC

3

Betalningsmedel
I caféer och i kiosken kan man betala med kontanter, kort och Swish.

Bevakning
Alla på lägret ansvarar för sin personliga och för gemensamma tillhörigheter.

Bilar och släpvagnar på lägerområdet
Bilar och släpvagnar är endast tillåtna att köra runt inne på lägerområdet under lördagar-
na för på  och avlastning av packning. Parkering sker på anvisad plats. Se lägerkartan och 
fråga även vid info.

Bio
Utomhusbio kommer att erbjudas alla deltagare anpassade till åldersgrupperna.

Bodi
Butik för matutlämning och har öppet
07.00–09.00
11.00–13.00
16.00–19.00
Ni kan komma flera gånger inom dessa tider om ni skulle ha glömt något

Brand
Varje kår ska ta med minst en brandsläckare och ha en hink för vatten vid varje eldstad 
samt brandfilt. Nattetid bevakas lägerområdet av patrullerande ledare enligt schema.

Brännbara vätskor
Förvaras i märkta plast- eller med metallbehållare med tätslutande lock.

Bränsle
Mat lagas på vedspis. Det finns ved att tillgå, se områdeskartan. På hajken är det bra med 
stormkök (Trangia) med gas går bra.

Matlagning med gasol är förbjudet på lägerområdet!!!
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Busstransporter t/r Visby-Bunge vid ankomst och 
avfärd
Bussar kommer att finnas vid färjeterminalen vid ankomst och avfärd av bokade färjor. 
Det kan antingen bli lokaltrafik eller via hyrd buss. Man får gå ca 900 m till incheckning-
en.

Café
Det finns två caféer, ett för ledare och som dessutom huserar lägrets kiosk samt ett café 
speciellt för Utmanare/Rover.

Cyklar
Det finns 80 cyklar som man kan låna (förutom när äventyrarna är på hajk tis-tors). 
Bokning av cyklar sker i Aktivitetstältet. 

Med cykel kan man ta sig ner till badstranden i Bungeviken (3 km) eller till Blå lagunen 
(9 km), ett gammalt kalkbrott med klart vatten och badmöjligheter.
Raukar finns cirka 1 mil söder om lägerområdet i Lergrav i Rute.

Disk
Diskning sker i byarna. Slaskvatten ska samlas in och hällas ut på anvisad plats vid toa-
letterna. Ta med kärl med lock samt något att transportera kärlen på.

Dusch
Endast för funkisar som arbetar i intendenturen. Det finns möjlighet att tvätta sig vid 
badplatsen.

Kåren kan boka in duschtid en gång under lägret på den närliggande idrottshallen.

El
Finns framdraget till caféerna, informationstältet och BODI.

Eldning
Eldning är bara tillåten i spisar och färdiga eldstäder. Spisar och eldstäder ska vara bygg-
da på brandsäkra underlag. Varje kår har ansvar att ha med minst en 6 kg pulverbrand-
släckare och hink för vatten.

Även om det skulle vara eldningsförbud i området har vi tillåtelse att elda för att laga 
mat.

Ved kommer finns på lägerområdet och hämtas på markerad plats. Kåren ansvarar för 
sågning och huggning i byn. 
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Familjecamping
Finns vid fotbollsplanen. Kontakta informationstältet/Informationsbaracken vid an-
komst.

Fotogenlyktor
Får inte användas i de tält vi bor i.

Funktionärer
Alla funktionärer måste checka in när de kommer till lägret – för att få möjligheter att 
äta i funktionärsmatsalen.

Äter i funktionärsmatsalen och bor i funktionärsbyn om de inte bor och äter tillsam-
mans med sin scoutkår. Till funktionärsmatsalen tar man med sig egna matsaker och 
diskar dem efteråt.

Färjetransporter t/r Visby
Alla kårer ska ha fått information om vilken färjeavgång som de ska åka med till och 
från lägret. Passagerarlistorna ska vara ifyllda och inskickade till LÄKO.

För kårer som kör lägerpackning själva till lägret, följa hänvisad väg in till lägerområdet 
samt att checka in för att få anvisad plats för kåren samt parkering av bil och släp.

Förändringar i kåren under veckan
Alla förändringar i kåren under lägerveckan, nät det gäller deltagare som tillkommer eller 
reser hem, sak anmälas till informationsbaracken.

Grävning
Vi får inte gräva slaskgropar m.m. på lägerområdet.

Hajk
Utmanare går på hajk med en övernattning. Äventyrare gör en dagstur på cykel på Fårö.
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Hitta till lägerplatsen
Lägerplatsen ligger knappt 6 mil från Visby vid Bunge flygfält 

Med eget fordon: Ta väg 148 från Visby mot Fårösund. Efter Bunge kyrka och Bunge-
muséet sväng av vid skylten Bunge Jump 16.

Kollektivtrafik: Buss 20 från Visby busstation mot Fårö. Bunge kyrka är närmaste buss-
hållplats. Mer information och tidtabell finns på www.gotland.se/kollektivtrafiken. 

Husvagnar
På familjecampingen vid fotbollsplanen finns möjlighet att ställa sin husvagn. Kontakta 
informationstältet/Informationsbaracken vid ankomst.

Husdjur
Får vara på lägerområde, hundar ska vara kopplade och under ägarens uppsikt. Ha alltid 
med bajspåsar och plocka upp efter din hund.

Hygien
Det är viktigt att alla tvättar sina händer med vatten och tvål efter toabesök och innan 
matlagning.

Incheckning – funktionär
Du checkar in när du kommer till lägerområdet.

Incheckning - kår
En eller två ledare checkar in kåren. Incheckning är på vägen från antingen landsvägen 
om man kommer med lokaltrafik eller från Bunge kyrka vid inhyrda bussar. Ca 900 m.

Informationsbarack och anslagstavlor
Informationsbaracken ligger vid hangaren och kommer vara bemannat mellan kl. 09.00-
19.00 (med vissa undantag se anslagstavla) och under övrig tid ring hänvisade telefon-
nummer.

Anslagstavlor med information kommer att finnas i närheten av matutlämningen, Bodi 
samt vid caféerna.

Kokbok
Kokboken får ni i samband med incheckningen på lägret. 
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Kiosk
Finns i anslutning till vuxencaféet.

Kompost
Ska sorteras i speciella plastpåsar som lägret tillhandahåller separerat från brännbart, glas 
och metall som sorteras var för sig.

Kylklampar
Kylklampar kan lämna in i Bodi för frysning. De lämna in i tygpåse märkt med kårens 
namn.

Ledare
Första ledarsamlingen sker på söndagen kl. 09.30. Övriga dagar är ledarsamling kl. 20.30.

Lägerbål
Lägerbål på söndag och fredag.

Lägerpackning
För kårer som kör lägerpackning själva till lägret, följa hänvisad väg in till lägerområdet 
samt att checka in för att få anvisad plats för kåren samt parkering av bil och släp.

Lägertröjor
Lämnas ut vid incheckning för de kårer som har förbeställt. 

Eventuellt byte samt köp av lägertröja görs i kiosken.

Lägis
Det är endast ett fåtal barn anmälda och kontakt tas med de anmälda för att få till en 
fungerade lägervecka för alla.
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Mat
Matutlämningen kommer att fungera som en butik kallad Bodi som är gotländska för 
handelsbod. Ta med egna kärl för att hämta maten.

Kokbok delas ut vid incheckning. Planera era måltider och skriv gärna en lista med hjälp 
av kokboken innan ni går och handlar. 

Lagra inte - Det finns ingen möjlighet att lämna tillbaka varor till Bodi. Handla bara det 
ni behöver.

Bodi kommer att vara öppen följande tider: 07.00–09.00
11.00–13.00
16.00–19.00
Ni kan komma flera gånger inom dessa tider om ni skulle ha glömt något.

Cykelkärror är inte tillåtna i Bodi utan ska parkeras utanför. Det uppskattas även om det 
inte är för många som följer med in i butiken.

Fråga funktionärerna i Bodi om det är något ni undrar över när det gäller maten.

Har ni frågor kring specialkost och olika alternativ är ni välkomna att fråga vår funktio-
när som har extra koll på detta område.

Mobilnät och laddning
Det finns tillgång till 4G på lägerområdet men begränsat med laddningsmöjligheter. 
Hushålla med mobilanvändandet och ta gärna med extra batterier, solcellsladdare eller 
liknande.

Vi kommer att ha en insamlingsplats där kåren kan lämna in mobiler och annat för ladd-
ning i begränsad omfattning. Allt måste vara tydligt märkt.

Egen utrustning för film och foto, som mobiler, plattor och kameror kan vara bra för att 
genomföra en del aktiviteter under veckan.

Nötter
Nötter ej tillåtet på lägerområdet på grund av luftburen allergi.

Olja
Olja för stekning är inte tillåtet på grund av brännskaderisken. Bodi levererar flytande 
margarin.
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Patrull
Programmet utgår i från patruller om 5–7 personer. Kolla med närmaste by/kår om ni 
kan slå ihop patruller med färre deltagare.

Parkering
Finns i anslutning till familjecampingen vid fotbollsplanen samt vid vändplanen för bus-
sar söder om flygfältet. Mer information i Informationsbaracken.

Program
Programmet utgår i från patruller om 5–7 personer. Kolla med närmaste by/kår om ni 
kan slå ihop patruller med färre deltagare. Utmanare och Äventyrare har olika program-
pass Upptäckare och Spårare har samma programpass så det går att skapa blandade 
patruller vid behov.
Informationsmaterial skickas ut till kåransvarig.

Schema
Se anslagstavlor och i incheckningsmappen. Mer information i Informationsbaracken.

Sjukvård och apotek
Vid incheckningen får kåren ett häfte för egenvård. Vid behov kontakta sjukvårds-
ansvarig på telefon eller någon i LÄKO. Akutnummer får ni vid incheckning.

Vi som är på tillfälligt besök på Gotland kan kontakta Sjukvårdsrådgivningen på tele-
fonnummer 1177 för rådgivning och tidsbokning på vårdcentral. Närmaste vårdcentral 
finns på Storgatan 79, Slite.
I nödsituation eller vid akut livshotande tillstånd ring 112! Visby lasarett ligger på S:t 
Göransgatan 5.
Apoteksombudet: Ica Supermarket Bungehallen, Fårövägen 10, Fårösund. Närmaste 
apotek: Kronans apotek, Tullhagsplan 2 A, Slite. 

Slanor
Finns att hämta Se lägerkartan i incheckningsmaterialet.
Det är beräknat med två slanor per scout. Man får såga men det vi sågar itu betalar vi 
för!!

Slaskgrop
Vi får inte gräva på lägerområdet så istället samlar och transporterar varje by allt slask-
vatten till området vid toaletterna där det finns möjlighet att hälla ut det. Ta med kärl 
med lock för uppsamling och transport.
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Sopsortering
Information om sortering av sopor och matavfall hittar ni under rubriken återvinning.

Studio Får
Besök personalen i ”Studio Får”! Här kan både ledare och scouter komma och använda 
sin fantasi i olika aktiviteter och lära känna förbundets personal.
Varje dag mellan kl. 14.00–16.00 firar vi jul med pepparkaksbak och julpyssel. Passa på 
att fundera på en Vit jul eller Världens Barn aktivitet under tiden.

Alla kårer som genomför Studio Fårs egen organisationstävling och tipsrunda kommer 
få en liten present!

Öppettider: 09.00–12.00 och 14.00–17.00 varje dag från söndag den 24 juli. Onsdag 
förmiddag har vi stängt.

Säkerhet
Akutnummer till LÄKO få ni vid incheckning.
Ring 112 vid nödsituation eller vid akut livshotande tillstånd.
Ring 1177 för rådgivning och tidsbokning på vårdcentral(närmaste ligger i Slite).

Tandvård
Ring 0498 20 36 79 vid akut behov av tandvård. Folktandvårdens akutmottagning är 
bemannad vardagar mellan kl. 08.15–12.00 samt 13.00–16.00 samt söndagar mellan kl. 
09.00–11.00.

Toaletter
Det finns två toalettbyggnader med 10 toaletter i varje samt tvättställ. Se lägerkartan.

Tvättvatten
Tvättvatten räknas inte som orent vatten.

Tystnad
Lägerområdet ska vara tyst kl. 23.00- 07.00 för att de som vill ska kunna sova ostört.

Utflykter
Bungeviken med sandstrand. Dit är det 3 km.
Blå lagunen är möjlig att cykla till. Dit är det ca 9 km.
Bungemuseet är öppet 11.00–17.00, inträde 30 kr som deltagare/kår får betala själva
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Utflykt till Visby är inplanerat i programmet för Utmanare, Äventyrare och Upptäckare 
samt Spårare. Ett ledarerbjudande kommer också.

Utmanare
Bor tillsammans med sin scoutkår och går på hajk två dagar med en övernattning. De 
har ett eget café. Se lägerkartan. 

Vatten
Hämtas vid toaletterna. Se lägerkartan.
Det är vattenbrist på Gotland så hushålla med vattnet. Rent vatten kan rinna ner i mar-
ken, medan orent vatten ska samlas och hällas ut vid toaletterna.

Ved
Finns att hämta. Se lägerkartan. Kåren ansvarar för säkerheten vid hämtning, huggning 
och sågning (som ni gör i byn).

Återvinning
På lägret sorterar vi ut följande från övrigt avfall: Brännbart (papper, plats m.m.)
Matavfall (lägret tillhandahåller påsar för matavfall) Glas
Metall

Ta gärna med sorteringskärl för sortering i byn. Återvinningsstationen finns utmärkt på 
lägerkartan.
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Öppettider
Bodi
07.00–09.00
11.00–13.00
16.00–19.00

Informationsbaracken
09.00–19.00 – med vissa undantag

Kiosken
Öppettider meddelas senare.

Studio Fåret
09.00–12.00 och 14.00–17.00 varje dag från söndag den 24 juli. Onsdag förmiddag har 
vi stängt.

URCafé
18.00–sen natt

Vuxencafé
16.00–23.00


