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Kvarnskolan 2018 

 
Välkomna till Järfälla kommun 

Logi på hårt underlag i Kvarnskolan fredagen den 5 okt till söndag den 7 okt 
 

 
 
Adress   Mjölnarvägen 5, 177 41 Järfälla  
 

Incheckning Incheckning sker vid logiexpeditionen i Kvarnskolan. 

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

 
Öppettider    Fredag kl 19.00–24.00 Lördag kl 06.00–10.00 kl 15.00–24.00 Söndag kl 06.00–09.00 

Under övriga tider är gymnasiet låst men lokalerna är bemannade dygnet runt.  

 
Vägbeskrivning  Bil/buss: Från E18 sväng av avfart 155, Trafikplats Barkarby. Åk Viksjöleden över 

järnvägen till korset med Järfällavägen. Sväng höger på Järfällavägen, därefter 
vänster på Mälarvägen. Efter ca 200 höger in på Mjölnarvägen.  

 

Parkering  På vänster sida av Mjölnarvägen på stora sportparkeringen. Därefter promenad ca 

200 m till Kvarnskolan.  
 

Pendeltåg   Gå av vid Jakobsbergs station, Kvarnskolan ligger ca 600 m SV om stationen. 

 

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

söndag.  
 

Dusch   Duschar finns inte i Kvarnskolan. Vi hänvisar till duscharna på TC.  
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Ordnings, säkerhet  I skolan är det förbjudet att använda dubbskor, tvätta skor och kläder, laga 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 Jakobsbergs centrum (förslagslista kommer att finnas vid 
incheckning) 

 

Utcheckning  Före avresa från skolan ska respektive klubbledare tillsammans med någon av 

logivärdarna kontrollera respektive logidel beträffande städning etc. Alla möbler ska 
vara tillbakaställda som det såg ut när klubben kom. Grovstädning ska ha utförts 
samt sopor kastade i sopsäck. 
Samtliga lokaler ska vara utrymda senast söndag kl 09.00.  

 
 

Kontakt   Före tävlingarna: logi@25manna.se  

Under tävlingshelgen: mikaelby@gmail.com  eller 0735 909791 (Mikael Byström) 

 
 
 

Välkomna till 25manna 2018! 
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