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Finlands Svenska Flickscoutförbund rf - FSFSF 

Styrelsens förslag till  
 
 
 
 
 

 Kåtans långtidsplan 2023-2027 
 
 
 
Denna långtidsplan syftar till att i stora drag identifiera viktiga målsättningar, principer och frågor som bör 
tas i beaktande gällande Kåtan under femårsperioden 2023-2027. 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. 

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 varaktiga konstruktioner, inklusive en 
lägerbålsplats vid stranden och ett utekök vid Kåtan för större läger. Användbarheten bör säkras ur ett 
underhållsperspektiv så att rätt förutsättningar ska finnas för att effektivt sköta Kåtans basunderhåll.  

Alla finlandssvenska kårer har möjlighet att använda Kåtan som en bas för fjällupplevelser. Förbunden 
erbjuder fjällupplevelser i form av FiSScFjäll- och UteFjäll -läger för både scouter i olika åldersgrupper och 
ledare. Utöver det synliggörs området även som alternativ till förbundets övriga utbildningar och annan 
verksamhet så som talkoläger för förbundets 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. Vi erbjuder stöd för reseplaneringen och 
kan hjälpa till med kontakter till lokala näringsidkare. 

 

HÅLLBARHET OCH TILLGÄNGLIGHET 

Vi fortsätter att värna om miljön omkring Kåtan. Vi vill bibehålla naturen i bästa möjliga skick och säkra att 
miljön kring Kåtan som helhet ska prioriteras högt. Vi uppmuntrar användare att välja hållbara 
transportmedel för sina resor och ser till att eventuella införskaffningar beaktar i så stor grad som möjligt 
faktorer som har med ekologi och ansvarsfullhet att göra. Inför större läger och evenemang tänker vi 
långsiktigt och bygger endast varaktiga konstruktioner som även gynnar framtida besökare. Vi stöder de 
lokala producenterna och väljer ekologiska lösningar i mån av möjlighet.  

Vi kartlägger tillgängligheten på området och synliggör även tydligt det vi kan erbjuda i tillgänglighetsväg med 
tanke på de omständigheter området ställer.  
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Åtgärder under de kommande åren: 

• Vi fortsätter utreda huruvida solpaneler kan utnyttjas på Kåtan 
• Vi kartlägger vad kostnaden i nuläge är för att dra el på området  
• Vi bygger en lägerbålsplats vid stranden och arrangerar en stockbyggekurs för scouter i samband 

med byggandet av vindskydd 
• Vi bygger ett bestående sommar/lägerkök utanför stora Kåtan  
• Vi effektiverar uppvärmningen av Kåtan och kartlägger alternativ för ytterligare kamin i stora Kåtan  
• Vi målar golvet i Kåtan  
• Vi ser över köket i Kåtan och gör upp en plan för att göra utrymmet mer praktiskt (inredning, 

organisering, skyltning, gasspis)  
 

 


