
Vid Vägens Ände 

Utskick III 
 
Detta är det tredje och sista allmänna utskicket 
inför Vid vägens ände. Utskicket innehåller 
praktisk information, rättelser och uppdateringar av 
tidigare information samt viss ytterligare bakgrund. 
Härtill har de olika grupperna och rollerna vid 
behov fått separata informationsblad med mer 
bakgrund om det som rör just dem. 
 
Vi ses på Lyktgubben! 
 
Daniel Staberg, Theo Axner & Henrik ”Hoffa” 
Hoffström 
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Arrangörerna 
 

   
Daniel Theo Hoffa 

Huvudarrangör 
Daniel Staberg – 0702-51 93 86 

 

Hjälparrangörer 
Theo Axner – 0702-24 94 91 

Henrik Hoffström – 0738-04 29 19 
 

E-post till arrangörerna: lyktgubben@gmail.com
 

Utskick 3 är skrivet av 
Theo Axner  

Daniel Staberg 
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Vägbeskrivning (repris) 
Ekbackens scoutstuga ligger på nordöstra sidan av 
Uppsala.  
 
Följande beskrivning är hämtad från Almtuna 
scoutkårs hemsida: 
http://www.almtunascout.se/ekbackenkarta.html
 

Kör Vaksalagatan ut ur Uppsala, förbi Gränby 
centrum och Vaksala kyrka. Precis före Jälla 
svänger man höger mot Norrhällby. (Där finns en 
skylt "Norrhällby 3"). Efter drygt en km, vid Åby 
Gård, svänger man vänster in på en grusväg. En 
km in, på vänster sida, ligger Ekbacken. 
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Transport och hämtning 
Arrangemanget kommer inte att samordna 
hämtning av folk som åker tåg eller buss, men vi 
bifogar en kontaktlista över deltagarna där det 
framgår vilken ort folk reser från (om vi vet det). 
Om du inte har löst din transport så ta kontakt 

med någon annan som reser från samma håll och 
se om ni kan ordna det. 
 
Se också den här tråden på vårt forum: 
http://thule.vas.nu/forum/viewtopic.php?t=633
 

 
 

Forumtillgång 
Om någon av er inte fått sitt konto på Thule-
kampanjens forum aktiverat, så var vänliga och 
skicka ett mail till Theo på theo_axner@yahoo.se 
och ange vilket användarnamn du har så fixar vi 
det. Vi har tyvärr en stormflod av spambotar som 

registrerar sig – det är därför vi måste ha manuell 
aktivering – och det gör det lätt att missa de 
”riktiga” nya användarna om vi inte får en direkt 
notis om dem 

 
 

Sovplatser 
Det finns 24 st sängplatser på Lyktgubben, dessa 
går i första hand till de som av medicinska skäl 
behöver dem eller som tex har småbarn med sig. 
Det finns även ett mindre antal extra madrasser. 
Tag därför med utrustning så att du kan ordna 
sovplats på golvet om du inte är säker på att du 
har fått en sovplats i en säng.  

 
Det är inte tillåtet att ta en sängplats i anspråk utan 
att ha pratat med arrangörerna på plats, detta 
gäller även de som har fått en sängplats på 
förhand. 

 
 

Om mathållningen 
På fredagskvällen så kommer det att severas ett 
varmt mål mat, detta kan dröja en bit in på kvällen 
så kommer du tidigt till området så kan du behöva 
ordna ett mål mat så du står dig.  
 
På lördag serverar vi frukost, en varm soppa mitt 
på dagen och på kvällen så blir det väktarnattsfest.  
På söndags så serveras frukost på gröt och 
festrester  
 
Varm och kall dryck kommer att severas under 
hela lajvet. Det kommer även att gå att beställa 
bröd, ost och korv som tilltugg så långt lagret 
räcker. 
 

Att ta med: ätdon 
Alla deltagare behöver ta med egna matdon, man 
behöver minst en djup skål, sked, kniv och gaffel 
samt dryckeskärl för att klara sig. En platt tallrik 
är att rekomendera då festen på lördag bjuder på 
flera rätter.  
 

Disk 
Alla svarar för sin egen disk då vi varken har 
personal eller plats att diska åt gästerna, ett litet 
avsteg från fiktionens verklighet för att även 
värdshuspersonalen skall få ett roligt lajv utan att 
behöva slita ihjäl sig.  
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Efterlysning: ytterligare rekvisita! 
Då vi inte har riktigt så mycket av all utrustning som vi helst skulle vilja tänkte vi så här i sista minuten göra 
en efterlysning. Om du har något av nedanstående till hands och kan tänka dig att ta med och låna ut det till 
värdshuset vore det mycket uppskattat: 
 

• Fler kannor 
• Fler större skålar att servera från (extra grytor fungerar förstås också) 
• Extra bonader, dukar och andra prydnader att dekorera väggar och bord med (vi har en del sånt, men 

det finns med stor sannolikhet deltagare som har snyggar prylar...) 
 
 

Vapenkontroller 
Kontroll av vapen och annan utrustning där det behövs kommer att utföras under onsdagen av arrangörer eller 
utsedda funktionärer. 
 
 

 
 

Välkomna till  

Vid vägens ände!
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