
  
Mariefredshajken14 maj–17 maj 2015 

Nu är det dags för en mera traditionell hajk på klassiskmark, 

ute vid trakterna av Mariefred. Vi kommer att vandra i 

kulturbygden och få se massor av spännande saker längs 

vandringen och umgås med sin patrull såklart! 

Kostnad för hajken: 400kr vilket betalas in på Plusgiro konto 

1566986-4 (Simon Ström) eller kontant i samband med anmälan till 

ledarna. Pengarna måste var på Simons konto absolut senast den  

12 maj eller betalas kontant den 7 (Skm) resp. 12 maj (Rovf). Den 8  

maj beställer vi järnvägsbiljetter Mariefred -Stockholms C. 

Anmälan: För Skogsmännen senast torsdagen den 7 maj och 

Rovfåglarna senast  tisdagen den 12/5 ska ledarna ha fått in 

anmälan.  

Packningslista: Saknar du en lista så fråga ledarna. 

Patrullmaterial: 

Torsdagens lunch och middag 

Vindskydd, snöre 

2 Fotogenlyktor (tömda!) 

1 l Fotogen 

1 såg 

Livlina 

Sjukvårdslåda 

Hajkbrickor 

1-2 Stormkök plus bränsle 

Diskmedel, diskborste och 

diskhandduk, svinto, skotte 

Gärna salt och peppar 

Toarulle (i plastpåse) 

Loggbok 

Patrullflagga 

Nödbrev 

 

Utresa: 

Ta pendeltåget som avgår 11:16 från Centralen mot Södertälje 

C. Byt tåg i Södertälje hamn mot Gnesta. Resan går igenom zon 

ABCGNESTA, och kostar därav 6 kuponger, eller 45 kr i 

reducerat pris med reskassan. Utresan sker patrullvis och 

ledarna möter er i Gnesta. Föreslagen samlingstid: 10:55 vid 

Spottkoppen på Centralen. 

Hemma igen: 

Vi räknar med att vara hemma 17:00 vid Stockholms Central, 

men det är i dagsläget oklart exakt vilken tid vi är åter i 

Stockholm. 

Mat: 

Ni i patrullen ska ha med er maten för torsdagen. Prata ihop 

dig med din patrull så ni har koll på allas allergier och kan 

bestämma vilken mat ni ska handla. Det är alltså lunchen och 

middagen på torsdagen som ska inhandlas. Det ni har att laga 

den på är de stormkök ni har med er. 

Kontakt: Det går alltid bra att ringa eller skicka ett mail till Simon 0766-31 68 90 

simon@gvb.nu eller Pliiiggis 0763-89 64 39 pliiiggis@gvb.nu. 

__________________________________________________________________________________________ 

ANMÄLAN och kontant betalning: Skm to 7/5 Rovf 12/5 betalning. 
På plusgirot senast den 12/5, se ovan! Lämna gärna även om du inte kommer! 

(   ) Ja, jag kommer! (    ) Nej, jag ska gömma mig för solen inomhus… 

 

Namn: ___________________________ Målsmans underskrift :___________________________ 


