Hyr lägerplatsen
och skapa ert eget arrangemang

Om Husarö lägerplats
På Husarö har friluftsläger bedrivits i över
60 år. Först i organisationen Ansgars regi
och numera sköts lägerplatsen av Svenska
Kyrkans Unga i Stockholms stift. Det finns
möjlighet att hyra lägerplatsen, normalt är
den tillgänglig från maj till september.
Lägerplatsen präglas av lång erfarenhet och
har genom åren utvecklat en bred bas av
utrustning och lösningar för att genomföra
läger och utbildningar.

Kök
Lägerplatsen är utrustad med handpump
för färskvatten, yxor för vedklyvning samt
matkällare för förvaring av kylvaror. Den
centrala platsen på lägerområdet utgörs av
köket med matsal samt färskt vatten, ved
och slanor. Det finns ingen el tillgänglig.
För matförvaring finns matkällare samt
gasdrivet kylskåp med frysfack.

Tält och mark
På lägerplatsen finns en större mängd tält i
olika utföranden. Från de enklare 4 mannatälten i bomullsväv till större milärtält för
en hel grupp. Lägerplatsen utgör cirka
3 hektar mark, med ytterligare ett par
hektar orörd mark som gör sig perfekt för
spårläggning och liknande.

Utrustning
Köket är utrustat för matlagning och
servering till 150 personer. Utrustningen
består av bland annat vedspis, gasolspis,
gasolkyl och utrustning för storkök. Matsalen rymmer cirka 100 personer sittandes.
Toaletterna på lägerplatsen är torrdass
med alla bekvämligheter som kan behövas
när nöden kräver.

Kanoter
Sjön erbjuder en stor frihet och kan
användas till bad och kanotpaddling.
Kanoterna ger möjlighet till övernattning
på en närbelägen ö. Det finns även följebåt,
sjökort, flytvästar och annat som behövs
för en säker paddling. Det finns en liten
brygga som är lämplig för i och urklivning
från kanoterna samt förtöjning av följebåt.

Lägerkyrka
Vår lägerkyrka är en perfekt plats för återhämtning och gemenskap, med utsikt över
sjön. Här finns det både psalmböcker,
bänkar, nattvardsservis och ett enklare
altare att tillgå. Det finns även möjlighet
att hänga upp lyktor i träden runt omkring
om man vill ha kvällsandakter i mörkret.

Stuga
Kommunikation
Stugan som finns på lägerplatsen kan
Till Husarö kan man enkelt ta sig med
fungera både som sjukstuga och till viss
Waxholmsbåtarna, därefter är det en kort
del semesterstuga. Stugan är utrustad för
promenad till lägerplatsen. Turerna går
4 personer med sängar, pentry och servis. med 3 timmars intervaller från Stockholms
Stugan kan, precis som övriga lägerplats- innerstad, och betalning sker smidigt på
en, användas året om - men vintertid kan
båtarna med SL:s reskassa. Hållplatsen
kylan tränga sig på.
heter Husarö.

Här hittar du Husarö i Stockholms skärgård.

Mer information och
aktuella priser får du på
vår hemsida: www.skuss.se
eller telefon: 08-22 39 37
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