
  FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f. 

Finlands Svenska Flickscoutförbund r.f. Tölögatan 55, 00250 Helsingfors  Tel. (+358 9) 8865 1330  
kansliet@scout.fi www.scout.fi 

Kåtans långtidsplan 2017-2022 

Denna långtidsplan syftar till att i stora drag identifiera viktiga målsättningar, principer och frågor som bör tas i 

beaktande gällande Kåtan under en femårsperiod 2017-2022. Med tanke på den långa tidsperioden är målen generella 

och inte bundna till specifika tidpunkter under femårsperioden. Noggrannare beslut görs på årsbasis i samband med 

verksamhetsplaneringen. 

 

Under åren 2017-2022 ligger fokus på:  

 
Kårstöd 
Alla kårer har möjlighet att använda Kåtan som en bas för fjälluppleveler. Att ännu bättre öka på användningen och 

mer effektivt utnyttja Kåtan under större delar av året är ett mål för kommande femårsperiod. Vidare innebär det att 

underlätta bokning och instruktioner för användandet av Kåtan som fjällstuga, som utfärdsmål och som lägerområde 

så att även oerfarna Kåtan-användare kan och lockas till att arrangera evenemang på Kåtan. 

FiSSc erbjuder även fjällupplevelser i form av FiSScFjäll- och UteFjäll -läger för både scouter i olika åldersgrupper och 

ledare. Våra kårledare är viktiga för vår verksamhet. Vi värdesätter våra ledare och erbjuder dem lösningar som 

möjliggör och intresserar dem att skapa egen verksamhet på Kåtan.  

 
Användbarhet 

Vi upprätthåller och ser till att Kåtan är i användbart skick och fortsätter arbetet med ett gott och fungerande 

underhåll. Vi upprätthåller goda relationer till lokalomgivningen, samarbetar med lokalbefolkningen och ser till att 

infrastrukturen till och från Kåtan är möjligast bra i fråga om vägar, plogning, uppvärmning och parkering. Vid behov 

och i mån av möjlighet bygger vi nya konstruktioner. Användbarheten bör säkras ur ett underhållsperspektiv så att 

rätt förutsättningar ska finnas för att effektivt sköta Kåtans basunderhåll.  

Under den kommande femårsplanen kartlägger vi även kårernas åsikter gällande Kåtans användningsområden och 

dess infrastruktur.  

 

Miljö 

Vi värnar om miljön omkring Kåtan. Vi vill bibehålla naturen i bästa möjliga skick och säkra att miljön kring Kåtan som 

helhet ska prioriteras högt.  
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Åtgärder under de kommande åren: 

 Gallra skog mellan sjön och Kåtan.  

 Samarbete med FisscFjäll om ett eget skjul för lägermaterial. 

 Alla byggnader bör målas med nyanserad valtticolor. 

 Installera ett mekaniskt utsug på pipan för kökets luft utsug. 

 Städa hela kåtan, få bort så mycket sot som möjligt, alternativt från insidan sodablästrad. 

 Installera ett mekaniskt utsug på pipan för kökets luft utsug. 

 Ledbelysning i källaren utreds 

 Bygga till hyllor i källaren.  

 Slammbrunnarna bör tömmas med minimi 3 års mellanrum. 
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