Välkommen till Finngården!
Finngården har så mycket mer att erbjuda än bara hus. Hela området på ca 9 hektar har erbjuder en massa
möjligheter till friluftsliv i fantastisk natur. Lägerplatser, eldplatser, två fasta vindskydd, ved & vatten och
mycket mer. Finngården är även en knutpunkt för en rad vandringsleder, skåneleden passerar och även
leder kopplade till Frostavallens strövområde, se kartan för mer info. Som scouter uppmuntrar vi till all
form av friluftsliv så du är varmt välkommen!
Meddela oss
Önskar ni nyttja Finngårdens eldplatser eller vindskydd är det kostnadsfritt men vi vill gärna ha koll på
hur många sällskap som är där samtidigt. Skicka därför ett mejl till finngarden@scoutkarenfinn.se och
berätta vilken eldplats ni vill vara vid. Om ni inte får ett svar på detta mejl betyder det att det är fritt fram
att använda eldplatsen! På scoutkårens hemsida scoutkarenfinn.se under fliken Finngården finns även en
kalender där du enkelt kan se om anläggningen är uthyrd till andra eller inte. Om stugorna är uthyrda har
hyresgästerna förtur.
Bra att veta
På Finngården gäller samma regler som i överallt i naturen. Lämna platsen som ni hittade den eller ännu
bättre :-). Var rädd om anläggningen och naturen så att många kommande generationer kan glädjas åt
platsen.
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Parkering – Det finns begränsad parkeringsmöjlighet på Finngården, det går även bra att parkera
vid Lydiagården (500 m) eller på Frostavallens parkering (1500 m), se kartan för mer info.
Sopor – Sopsortering finns vid parkeringen på Finngården, men det bästa är om du tar med dig
dina sopor härifrån.
Eld – Elda endast i fasta eldstäder, dessa finns ut markerade på kartan. Elda ansvarsfullt och
släck elden ordentligt efter dig. Hink finns på alla eldplatser.
Vatten – På Finngården finns ett litet pumphus, se kartan. Där finns dricksvatten året runt.
Ved – Ved finns i vedförrådet, se kartan. Många scouter har slitit för att fälla, dra fram och hugga
veden så använd sparsamt. Mycket bra ved finns i skogen allt trä som inte lever kan ni elda. Såg
och yxa finns vid varje eldplats.
Sociala medier – Om ni är på Finngården får ni gärna lägga upp bilder på sociala medier
#scoutkårenfinn, i dessa tider när scoutverksamheten är begränsad är det alltid kul att se
kompisar i skogen. Vi har även en fysisk gästbok i infolådan, skriv eller rita gärna hur ni haft det
eller bara en hälsning.
Kontakt – För bokning av eldplats eller frågor mejla finngarden@scoutkarenfinn.se, för
brådskande frågor eller annat, ring Anneli 0707-44 16 35.

Välkommen!

Se baksidan för kartor

