Lägerdokumentation Svenska Spårvägssällskapet
Bakgrund
Svenska Spårvägssällskapet har bedrivit lägerverksamhet sedan 2002. Under de första åren var
deltagarantalet ca 12-15 st och sedan 2012 har detta ökat till ca 20-24 deltagare. Lägret arrangeras
av Svenska Spårvägssällskapet en vecka om året under sommaren på Museispårvägen i Malmköping.
För att få delta skall man vara medlem i Svenska Spårvägssällskapet och vara i åldern 12 till 18 år.
Museispårvägen i Malmköping ägs och drivs av Svenska Spårvägssällskapet. Lägret genomförs med
alkoholförbud för både ledare och deltagare.
Lägerledning
Lägret har en egen arbetsgrupp som består av ledare och en lägerchef. Gruppen arbetar från läger till
läger och gruppen utser sin lägerchef själva. De avgör också vilka som skall ingå i gruppen och
planerar allt inför och utför lägret. Gruppen sätter också datumet och arbetar med att engagera
ungdomar året om i verksamheten som bedrivs så det inte endast fokuseras på en vecka om året.
För- och efterarbete är några av de viktigaste aspekterna. Gruppen består av ledare från flera ställen
i landet. Många som blir ledare har tidigare varit deltagare på lägret, men det är inte enbart tidigare
deltagare som sedan blivit ledare. En del ledare har värvats från olika lokalavdelningar i Sverige.
Ledarna arbetar helt oavlönat och lägret bedrivs på 100% ideellt arbete. Man informerar hur mycket
eller lite man kan delta på lägret.

Ledarnas ansvar
Man ansvarar gemensamt för de ungdomar som deltar. Om någon inte sköter sig ledare eller
deltagare så sänds man hem. Det blir ofta väldigt mycket folk i rörelse så det gäller hantera detta på
ett bra sätt.
Varje ledare har en tilldelad arbetsuppgift innan lägret
Man har en natt man är sovande nattvakt och har en skylt på dörren där man sover deltagarna får
reda på vem det är ifall något akut sker
Man delar på frukosten och har en morgon var
Som ledare hoppar man in där det krävs som man inte hat en specifik uppgift för dagen
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Som ledare ansvarar man för att verksamheten skall fungera under veckan lägret bedrivs
Finansiering
Lägret finansieras med hjälp av Svenska Spårvägssällskapet samt de intäkter som lägret genererar i
form av lägeravgift. Man försöker också söka pengar från fondeer. I lägeravgiften ingår boende, mat,
utflykter och andra aktiviteter. Ungdomarna behöver endast ha med fickpengar.
Planering
Lägret planeras från läger till läger. Oftast påbörjas nästa lägerplanering direkt efter genomfört läger.
Planeringen sker i form av följande:
Fysiska träffar
Messenger Chat
Facebookgrupp
Mail
Google Drive
Flera olika instanser utnyttjas för att planering skall kunna ske. Då man inte bor på samma ställe i
landet är tekniken en viktig del av lägerplaneringen.
Fysiska träffar: Planeras allt i grova drag och personer får ansvarsområden. Gruppen träffas oftast i
Malmköping och arbetar fram en plan över hur man vill lägret skall fungera. Tidigare saker som
funkat bra eller inte funkat tas upp och ändras på.
Messenger Chat: Är en social del där ofta lägergruppen har daglig kontakt. Antingen som vänner eller
när saker behöver ventileras. Under lägret fungerar även chatten för att få ut snabb information. Till
exempel om maten är klar eller man söker efter vilsen deltagare.
Facebookgrupp: En sluten och hemlig grupps där kallelser läggs ut olika dokument laddas upp och
mötesprotokoll delas.
Mail: Kontakten med deltagare. Alla anmälningar sker via mail och även all information går ut till
deltagarna via mail. Det finns ett särskilt mailkonto via Svenska Spårvägssällskapet som endast
används till lägret.
Google Drive: Här finns all planering strukturerat bland annat, Schema, deltagarlistor, sovplatser,
matlista, tjänstgöring osv. Alla ledare har tillgång till materialet så de kan hänga med i vad som sker.
Innan lägret planeras allt upp. Det räcker oftast inte endast med ledarna då det blir många
smågrupper. Det är viktigt det finns meningsfulla uppgifter och att deltagarna inte bara irrar runt.
Därför behöver detta planeras upp noggrant innan så man har en fungerande verksamhet under
veckan och tar säkerhetsaspekten på stort allvar. Det skall vara roligt men också kunskapsbringande.
För att det skall bli intressant för deltagarna får det inte vara för många på samma position åt gången
men ändå en rättvis fördelning.
Hur många som skall delta i trafiken dagligen både deltagare, ledare samt annan ideell personal. Det
krävs förare och trafikledare samt konduktörer.
Tekniska Arbeten hur många som skall deltagare som krävs per arbete, tidsåtgången för arbetet och
arbetet samt ledare för arbetet. Dessa arbeten läggas upp av den tekniska avdelningen innan lägret.
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Man ser till att det finns material och beskrivningar på vad som skall göras. Läger gruppen väljer
sedan ut de arbeten man tror sig kunna hinna med.
Kökstjänst man deltar i matlagningen. All matlagning sker från grunden och en ledare har ansvaret
för att maten skall ordnas och är kökschef. Man lagar mat dagligen till alla som är på Museispårvägen
deltagare, ledare och annan ideell arbetskraft. Vi serverar frukost, lunch, middag och kvällsfika samt
gärna efterrätt.
Utbildning av biljettörer vilket man är från 12 års ålder. Annan utbildning under veckan kan också
vara relevant och då genomförs även detta.
Under lägret genomförs ett kvällsmöte varje dag för ledarna. Man går genom dagen, deltagare och
hur arbetet fungerat. Om man kunnat följa tidsplanen eller om förändringar behöver ske. Innan
mötet har man redan planerat in ungdomarna inför dagen efter. Så alla vet vart de skall befinna sig
och har rätt kläder för sitt uppdrag.

Kvällsaktiviter
Varje kväll planeras det in olika roliga aktiviteter oftast ser det ut som följande:
Minigolf
Köra spårvagn med instruktör
Filmtittande
Historisk hörna en äldre medlem kommer och berättar om olika saker som relaterar till
verksamheten. Till exempel så har det berättats om Stockholms kollektivtrafikhistoria eller om
spårvagnsutvecklingen genom tiderna.
Spårvagns femkamp man puttar spårvagn, går på räls snabbt, fäster ahlgrensbilar i ansiktet mm
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I 100 åringens spår en äventyrstur baserat på 100 åringen som steg ut genom fönstret och försvann
Varje dag körs också badvagn kl 17:00 till campingen för bad i sjön
Glassätande på grinda gårdsglass
Brännboll
Så en del andra saker som planeras i förväg och genomförs alla ungdomar skall vara i säng senast
23:00. Innan ungdomarna lägger sig får de reda på vad de skall vara dagen efter så de kommer upp i
rätt tid och hamnar på rätt plats.
Utflykt
En dag under lägret tillbringas till utflykt. Denna är hemlig och ansvaret för den har 2 personer. Vi
åker en veteranbuss ur sällskapets samling och besöker okänt mål. Det som gjorts tidigare har varit
följande:
Besök på djurgårdslinjen
Besök på lidingöbanan innan dess öppnande
Cloetta fabriken
Åkt med ULJ och besökt dem
Mat
En köksansvarig sätter ihop en matsedel som följs under veckan. Det serveras en frukostbuffe som
ledarna hjälps åt med. Lunch äter man i omgångar mellan kl 12-14 eftersom alla befinner sig på olika
ställen och det är svårt samordna.
Middag sker oftast efter badvagnen vid kl 18:30 och sedan kvällsfika runt kl 21:00
Praktiska delar
Före alla anländer ordnas det med sängplatser. Dessa delas ut till var och en när de kommer. Vi har
en säkerhetsgenomgång av området och informerar om regler som gäller för att vistas i området.
Varje dags skrivs schema och aktiviteter upp på en whiteboard. Så kan alla se vart de skall vara och
göra.
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En dag i veckan satsar man på särskilt mycket trafik och saker som sker på Museispårvägen. Denna
dag annonseras med affischer överallt i närområdet man går även ut på sociala medier. Ungdomarna
är med och planerar vad som skall ske och genomförandet av dagen. Det brukar vara mycket
uppskattat och särskilt många besökare denna dag. Det bjuds in andra föreningar och företag att
delta till exempel Grinda Gårdsglass som säljer sin glass på området.
Blogg
Svenska Spårvägssällskapet har en blogg som vi försöker blogga i varje dag på lägret. Dels att
ungdomar skall göra det och dela med sig av sina upplevelser och att deras föräldrar skall kunna följa
lägret under veckan. Men det blir också en direkt dokumentation av lägret.

https://blogg.sparvagssallskapet.se

