PM - Buss

25mannahelgen
12-13 oktober 2019
Detta PM riktar sig till samtliga som anländer till 25-Manna med buss.
Väg till buss-urlastningen
Samtliga bussar skall åka via trafikplatsen Västerhaninge C (avfart mot
Västerhaninge N C) på motorväg 73 och sedan västerut på väg 257 mot Tungelsta.
Vid andra rondellen vid Åby visar funktionärer var infart ska göras.
Orienteringsskärmar markerar från första rondellen.
Efter ankomst till Åby är det viktigt att parkeringsfunktionärernas instruktioner följs.

Buss-urlastning
Det förutsätts att samtliga klubbledare/chaufförer informerar alla sina bussresenärer
om följande förutsättningar i god tid innan ankomst.
• Parkeringsfunktionärernas instruktioner skall följas
• Buss-urlastningen måste gå snabbt och bussen behöver vara tom senast 5
minuter efter ankomst för att ge plats åt fler ankommande bussar.
• Urlastning från bagagerum får endast ske på höger sida av bussen.
• Alla bussresenärer skall omgående börja gå efter Röd/Vit snitzel från Bussurlastningen till arenan som är belägen på cirka 1,5 km gångavstånd.
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Viktigt: Lagledaren måste informera alla passagerare om att skogen intill
avsläppningsvägen är förbjudet område. Laget riskerar att diskvalificeras om någon
lagmedlem går över på fel sida av vägen. Se karta nedan:

Buss-parkering
Inga bussar kan parkeras vid urlastningsplatsen utan måste transporteras till
parkeringsplatser ca 3-5 km från arenan. Vid urlastning kommer varje buss få karta
till parkeringen.
Buss-pålastning
Buss-pålastningen kommer att ske i Åby med samma logistik som för Bussurlastningen. Viktigt att busschauffören kan meddela laget var bussen parkeras för
pålastning som kan bli inom hela Åbyområdet. Följande regler gäller vid pålastning:
• Parkeringsfunktionärernas instruktioner skall följas
• Buss-pålastningen måste gå snabbt och bussen behöver vara fylld senast 10
minuter för att ge plats åt fler avgående bussar. Viktigt hela laget kommer
samtidigt till bussen.
• Pålastning i bagagerum får endast ske på höger sida av bussen.
Upplysningar
Hemsida: www.25manna.se
Förfrågningar: trafik@25manna.se
Med reservation för ändringar. Alla ändringar publiceras på 25manna.se

Välkomna till 25manna 2019!
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