PM logi
25manna Flemingsberg
Plats

Logi på hårt underlag erbjuds på Huddingegymnasiet, cirka 10 km från arenan.

Bokning

Bokning av logi på hårt underlag sker i samband med anmälan till 25manna via
Eventor.

Adress

Gymnasievägen 3, 141 38 Huddinge

Incheckning

Incheckning sker vid logiexpeditionen på Huddingegymnasiet, öppettider se
nedan. Meddela sen ankomst på boende@25manna.se
Vid incheckning får lagledaren logi-information, ordnings- och säkerhetsinformation m.m. Lagledaren ser till att informationen meddelas alla i laget.

Öppettider

Fredag 7 oktober
kl 19.00–24.00
Lördag 8 oktober
kl 06.00–10.00 samt kl 16.00–24.00
Söndag 9 oktober
kl 06.00–10.00
Under övriga tider är gymnasiet låst men lokalerna är bemannade dygnet runt.

Vägbeskrivning

Bil/buss: Från Huddingevägen (väg 226) sväng av till Björkängsvägen (skylt mot
Björkängens IP) och sväng därefter höger till Gymnasievägen. Se karta nedan.
Pendeltåg: Gå av vid Huddinge station och gå sedan 1,2 km norrut på
Kommunalvägen och Gymnasievägen eller ta buss 703 eller 710 till
Norrgårdsvägen eller 172, 742 eller 744 till Huddingegymnasiet.

Parkering

Parkeringsplatser finns strax nordost om Huddingegymnasiet. Meddela gärna
eventuellt behov av bussparkering i förväg.

Frukost

Frukost ingår i logiavgiften och serveras i skolans matsal kl 06.00-09.00 lördag
och söndag.

Dusch

Duschar finns inte på Huddingegymnasiet. Vi hänvisar till duscharna på TC.

Ordnings- och
På skolan är det förbjudet att använda dubbskor, tvätta skor och kläder, laga
säkerhetsföreskrifter mat, röka eller dricka alkoholhaltiga drycker.
Lämna inga värdesaker utan tillsyn i lokalerna. Skolan eller arrangören ansvarar
inte för eventuellt försvunna saker.
Hjälp till att hålla klassrum och toaletter snygga.
Se efter var nödutgångarna finns. Utrymningsvägar ska hållas fria.
Restauranger

Det är inte tillåtet att laga mat i skolans lokaler men det finns restauranger i
närheten och i Huddinge centrum.

Från Huddingegymnasiet till TC

Bil/buss: Åk söderut på väg 226 (Huddingevägen) och följ anvisningar vid
Glömstaleden och Flemingsbergskorset.
Kollektivt: Ta buss 705 eller 742 från Kvarnsbergplan i riktning mot Huddinge
Centrum. Kliv av vid hållplats Huddinge Centrum och gå till tågstationen. Ta
Pendeltåget mot Södertälje och kliv av vid Flemingsbergs station.

Utcheckning

Före avresa från skolan ska respektive klubbledare tillsammans med någon av
logivärdarna kontrollera respektive logidel beträffande städning etc.
Grovstädning ska ha utförts och sopor ska vara kastade i sopsäck.
Samtliga lokaler ska vara utrymda senast söndag kl 11.00.

Kontakt

Före tävlingarna: boende@25manna.se
Under tävlingshelgen: e-post ovan eller 070-215 39 19 (Anders Schieche)

Välkomna till 25manna Flemingsberg hälsar arrangörsklubbarna
OK Södertörn och Snättringe SK med partners

