
                                     
 
 

Välkomna till Haninge kommun 
 

PM Logi 2019 
Logi på hårt underlag i Ribbyskolan fredagen den 11/10 till söndagen den 13/10 
 

Adress: Nynäsvägen 203, Västerhaninge. 
 
Vägbeskrivning: 

Bil/Buss: Sväng av väg 73 vid avfart mot Västerhaninge N C / 
väg 257 mot Tungelsta. Följ skyltning mot Västerhaninge. I 
första cirkulationsplatsen sväng vänster mot Ribbyberg. Tag 
första vägen till vänster (mot Ribbyberg). Sväng direkt till 
vänster in på skolans område. 
Skyltning till logi kommer finnas efter avfart från väg 73. 
 
Kommunala färdmedel: Tag pendeltåg till Västerhaninge. Gå 
åt sydost, passera Västerhaninge Centrum och gå mot kyrkan. 
Skolan ligger på andra sidan vägen från kyrkan. 

 
Öppettider: Fredag den 11 oktober 19.00-24.00, Lördag den 12 oktober 
06.00-10.00 och 15.00-24.00, Söndag den 13 oktober 06.00-10.00. 
Övriga tider är dörrarna låsta men boendet är bemannat dygnet runt. 
 
Incheckning: Sker av klubbledare vid logiexpeditionen. Vid incheckning 
erhålls information om logit med säkerhets-, ordnings- och 
brandbestämmelser.  
Det är klubbledarens ansvar att tillse att bestämmelserna delges och 
efterlevs av klubbens boende. 
 
Sen ankomst: Meddelas till logi@25manna.se eller 073-143 59 37, 
Tomas Glanshed (mobiltelefon endast under fredagen eller lördagen) 
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Parkering: Sker på skolans parkering och/eller på skolgården enligt 
anvisningar från logiexpeditionen. 
 
Frukost: Ingår i logiavgiften, serveras i skolans matsal lördag och 
söndag 06.00-09.00. 
 
Avstånd till Arenan: Cirka 3 km gångväg. Vägen mellan logit och 
Arenan är snitslad. 
 
Dusch: Erbjuds i Ribby Sporthall, 300 meter från skolan, lördag 15.00-
20.00. 
 
Ordning/säkerhet:   

Inne på skolan är det förbjudet att: 
- Gå med dubbskor på 
- Tvätta skor och kläder 
- Laga mat 
- Röka 
- Förtära alkoholhaltiga drycker 
- Medföra eller förtära någon form av nötter 
 

Lämna inga värdesaker utan tillsyn i lokalerna. Skolan eller 
arrangören ansvarar inte för eventuellt försvunna saker.   
 
Hjälp till att hålla klassrum och toaletter rena.   
 

Vid ankomst, kontrollera var närmaste nödutgång finns i 
förhållande till ert boende. Utrymningsvägar ska hållas fria. 
 
Ytterligare detaljer avseende främst säkerhet erhålls vid 
incheckning. 
 

Middag: Erbjuds inte vid skolan. Information om matställen i 
Västerhaninge Centrum (500 meter bort) kan fås i logiexpeditionen. 
 
Utcheckning: Senast söndag 13 oktober 10.00. Vid utcheckning ska 
klubbledare tillsammans med logivärd kontrollera städning av de lokaler 
klubben nyttjat innan klubbledare kan lämna.   
 

Kontakt: Innan boende via mail till logi@25manna.se. Under 
tävlingshelgen även via 073-143 59 37, Tomas Glanshed. 
 

Välkomna till Haninge och 25-manna 2019! 
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