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Välkommen till Vallentuna kommun!
Logi i skolsal i Vallentuna gymnasium, fredagen den 9 okt – söndagen den 11 okt

ADRESS: Vallentuna gymnasium, Gymnasievägen 4, 186 86 Vallentuna. Cirka 10 km från
tävlingsarenan.
Egen bil/buss: via väg 268 från Upplands Väsby, via E18 och väg 264 från Stockholm, via E18
och väg 268 från Norrtälje. Gymnasiet ligger på östra sidan om tågspåret.
Roslagsbanan: tag tåg 27 till Vallentuna station. Gymnasiet ligger bredvid stationen, österut.
Följ skärmar.
Registrering sker på logiexpeditionen i gymnasiet. Ingången vid den västra entrèn huvudentrè.
PARKERING: Det kommer att finnas parkeringsplatser på baksidan av gymnasiet som är
avsedda för 25-mannas logigäster. I närheten finns även en kommunal pendlarparkering som
kan användas under helgen. Ingen parkering är tillåten framför gymnasiet av brandskyddsskäl.
Bussar kan med fördel parkera vid Vallentuna idrottsplats, nära gymnasiet. I närheten finns
även Vallentuna Sporthotell, telefon 08-51170008 eller 070-7923775
INGÅNG/UTGÅNG: Sker enbart via huvudentrèn på framsidan av gymnasiet. Inga andra
utgångar får användas, såvida inte utrymning måste ske.
REGISTRERING: Vid registreringen får lagledaren logiinformation, säkerhetsföreskrifter,
ordningsregler, frukostbiljetter, namnblanketter osv. Lagledaren ser till att all info meddelas alla

i laget. Lagledaren signerar mottagandet och informationsansvaret av säkerhetsföreskrifterna.
All logi skall vara betald innan ankomst. Se nedan under rubriken betalning.
Tider för registrering: Fredagen den 9 okt kl 19.00 – 23.00, lördagen den 10 okt kl 16.0022.00.
SOVSALAR: Gymnasiet består av 4 våningar. Vi kommer att ha tillgång till sovsalar av olika
storlekar. Rumsfördelning meddelas vid registreringen. Vi fördelar deltagare i respektive klubb i
samma sovsal eller så nära varandra som möjligt. Vissa klubbar kan få dela sovsal. Varje
sovsal kommer att ha klubbens namn på dörren. Det kommer att finnas en skiss på hur
madrasser skall placeras uppsatt på dörren. VI ber er flytta undan bord och stolar utmed fönster
och väggar (inte mot nödutgång). Ett tips att ni fotograferar hur rummet är möblerat innan ni
stuvar undan. Lamporna i korridorerna kommer att vara tända hela natten av brandskyddsskäl.
Lagledare kan sätta upp ”täcktyg” för alla glasrutor till sovsalarna. Material finns hos
expeditionen.
DUSCH: Gymnasiets dusch och omklädningsrum är öppna fredagen den 9 oktober kl 19.0022.00 och lördagen den 10 okt kl 16.00–22.00.
ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER: Det är inte tillåtet att laga mat, röka eller
dricka alkohol. Inte heller att tvätta skor eller kläder i gymnasiet. Lämna inga värdesaker utan
tillsyn i lokalerna. Skolan eller arrangören ansvarar inte för stulna eller försvunna tillhörigheter.
Hjälp till att hålla klassrum och toaletter snygga och rena. Säkerhetsföreskrifter och
brandskyddsregler finns uppsatta i sovsalarna. Se efter var nödutgångarna finns!
FRUKOST: Öppet mellan 6.00-9.00 både lördag och söndag. Matsalen tar max 150 personer åt
gången och det kommer att vara över 350 som övernattar på gymnasiet. Om det blir tillfälligt
fullt i matsalen, släpper vi in allt eftersom det blir lediga platser. Kom gärna tidigt. Ge besked om
födoämnesallergier genom att kontakta logiansvariga så snart som möjligt.
LOKALTRAFIK: Roslagsbanan till/från Vallentuna centrum trafikeras frekvent. Även ett antal
busslinjer finns. Resa till Täby centrum, Roslagsbanan till Tibble eller buss 610 och bussbyte
eller promenad sista biten. Se www.sl.se för tidtabell.
Vägbeskrivning till arenan: se tävlings-PM
AVRESA: Före avresa från gymnasiet skall respektive klubbledare tillsammans med logivärd
kontrollera respektive sovsal beträffande städning och möblering etc. Samtliga logilokaler skall
vara utrymda senast söndag kl 9.00. Städmaterial kommer att finnas på anvisade platser.
BETALNING: Betalning av samtliga avgifter skall göras senast 14 september. Ange referens
vid betalning i följande format: Klubb, typ av avgift. Eventuell bokning efter 14 september
betalas omedelbart efter anmälan. Ingen betalning på gymnasiet.
Betalning måste ha gjorts för att kunna få tillgång till bokad sovsal. Betalning från Sverige sker
via bankgiro: 474-0122 - Täby Orienteringsklubb. Betalning från övriga länder - IBAN
SE0850000000053981064275. BIC: ESSESESS. Betalningsmottagare Täby Orienteringsklubb.
Frågor rörande betalning kan ställas till willy.ljungdell@gmail.com.

ÖPPETTIDER
Fredag 9 okt

19.00-23.00

Registrering. Logiexpeditionen öppen.

Lördag 10 okt

00.00-6.00

Gymnasiet är låst. Logivakter finns på plats.

06.00-09.00

Frukost serveras i gymnasiets matsal. OBS! Kom ihåg
biljetten.

06.00-10.00

Utcheckning. Logiexpeditionen öppen.

10.00-16.00

Gymnasiet stängt.

16.00-22.00

Registrering. Logiexpeditionen öppen.

00.00-06.00

Gymnasiet är låst. Logivakter finns på plats.

06.00-09.00

Frukost serveras, se lördag.

06.00-09.00

Utcheckning. Logiexpeditionen öppen.

09.00

Sovsalarna skall vara utrymda och vara städade.

Söndag 11 okt

KONTAKT – LOGIANSVARIGA
Ante Eriksson 070-3015867, Per Iko 0705-491076, Staffan Gantelius 0708-521742
E-post: logi@25manna.se
Ber er i första hand maila era frågor. Vi svarar på telefon under kvällstid.

MIDDAGSINFORMATION: Det sker ingen servering av mat och dryck under kvällen på
Vallentuna gymnasium. Däremot finns mat och dryck till försäljning på arenan bägge
tävlingsdagarna. Nedan finner ni en lista med restauranger, apotek, uttagsautomater samt
livsmedelsbutiker som finns kring gymnasiet .

VÄLKOMNA till Vallentuna gymnasium!

I Vallentuna centrum och i närheten av gymnasiet finns följande:

Restauranger:
Våning Ett: Tuna Torg 10. Telefon 08–511 740 22.
Vallentuna Gästgiveri: Tuna Torg 5. Telefon: 08–511 793 40. Öppet tom 20.00 fre-lör.
Subway: Tuna Torg 4E: Telefon: 08–684 380 30. Fre öppet till 20.00. Lördag öppet till 19.00.
Pizzeria Lilla Vallentina: Tuna Torg 3B. Telefon: 08–511 737 04. Öppet tom 21.00 fre-lör.
Café Biscotti: Tuna Torg 1E. Telefon: 08–511 797 98. Öppet fre 08.00 – 20.00 Lör: 10.00–
18.00.
Vallentuna Bowling: Tuna Torg 2C. Telefon: 08–511 788 11. Öppet fre 10.00–18.00 Lör
10.00–15.00.
Sibylla Vallentuna Motor: Industrivägen 2. 08-514 308 26. Fre 07.00-20.00 Lör 08.00-20.00.
Restaurang China Thai: Centralvägen 2. Telefon 08-51174405.
Pizzeria Istanbul: Tellusvägen 1. Telefon 08-511 701 44. Öppet till 21.00

Apotek:
Apotek Hjärtat: Torggatan 20, COOP-huset. Telefon: 0771-405405. Fre 9.00-19.00. Lör 10.0015.00. Sön 11.00-15.00

Uttagsautomater:
Tuna Torg 2D. Minuten - Swedbank
Tuna Torg 17 – inne på ICA

Livsmedelsbutiker:
ICA Kvantum, Torggatan 17. Telefon 08 514 506 60, öppet fre-lör 08.00-21.00, sön 10.0021.00
COOP Extra, Torggatan 14, Telefon 08 511 700 40, öppet fre-sön 08.00-21.00
Lidl, Tellusvägen 1,Telefon 020 190 80 70, öppet fre 09-20, lör 09-18, sön 10-18

	
  
	
  
	
  

