
 

Infobrev 3 - Täby Kyrkby Scoutkår

Inbetalning 2 av 2 - Transportkostnaden 
Vi har nu lyckats ordna transport för både deltagare, ledare och materiel till Jamboree17. Alla 
scouter åker med reguljära tåg (SJ + regionaltåg) och två ledare kör ner bil med släp dagen 
innan med den gemensamma lägerutrustningen. Mer info om resorna finns på sida 2. 
Kostnaden för transport av materiel (bensin + släphyra) är även den inräknad i 
transportkostnaden eftersom den är nödvändig för scouternas deltagande. 

Vad: Inbetalning av transportkostnad (tågresa + materieltransport) på 620:-
När: Senast 30/6!
Hur: Betalas in på kårens - PostGiro: 95 07 87-2 eller

- Swish: 123-5114442
         Ange namn och avdelning i betalningen    
         (Tigerhajen, Leopardhajen, Hjorten eller Rejsersnigeln)!

Personlig packning 
Bifogat i detta utskick finner ni en packlista! Den grundar sig i en packlista lägerorganisationen 
gjort och den vi skickar ut inför kårlägret. Det viktiga gällande packningen är att varje scout 
ska kunna bära sin egna packning. Vid tågresorna är det endast kortare sträckor, men på lägret 
kan vi behöva gå en bit från där bussen släpper av oss till vår by. Eftersom det är begränsade 
utrymmen på tågen och för smidighet, kan eventuellt skrymmande liggunderlag och sovsäckar 
transporteras med den gemensamma utrustningen. Detta är dock inte bestämt ännu då vi 
måste prioritera gemensam utrustning först och veta hur mycket vi ska ha med oss. 

Informationsmöte 19/6 
Vi bjuder in framförallt alla scouter som ska delta, men även tillhörande föräldrar, till ett 
informations- och diskussionsmöte gällande Jamboree17 måndagen den 19/6 kl. 19:00 i 
scoutlokalen! Anledningen är att vi vill gå igenom all information och prata förhållningsregler 
gällande tågresor men även under lägret. Vi vill även genom mötet kunna svara på scouters 
och föräldrars frågor och funderingar.  

Har ni några frågor är det bara att höra av sig till oss! 

Jonas Berglund - jonas.berglund@live.se 
Jesper Andersson - jesper.tw.andersson@gmail.com 
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Transporten
Vi har jämfört flertalet olika alternativ och vägt in kostnad, praktisk logistik och komfort i 
valet. Slutligen lyckades vi genom scoutrabatt och familjerabatt (vuxna ger minderåriga 
reducerat pris), få ett väldigt kostnadseffektiv lösning genom SJ. Scouterna åker tillsammans 
med tre ledare med reguljära tåg ner till Kristianstad, via Hässleholm, och därefter med 
jamboreens chartrade bussar till lägerplatsen. Omvänt ressätt hem!  

5/8 Stockholm - Lägerplatsen 

Samling 05:45 på Stockholms Centralstation (i närheten av stora informationstavlan) 
Tåg avgår från Sthlm C kl. 06:21 (TågNr: 521) 
Byte i Hässleholm till regionaltåg för vidare färd till Kristianstad 
Ankomst till Kristianstad kl. 10:32 (TågNr: 1028) 
Därefter jamboreens chatrade bussar till lägerplatsen 

12/8 Lägerplatsen - Stockholm 

Jamboreens chatrade bussar till Kristianstad C 
Regionaltåg avgår kl. 11:03 (TågNr: 1217) 
Byte i Hässleholm till X2000 för vidare färd till Kristianstad 
Ankommer Stockholm Centralstation kl. 15:39 (TågNr: 534) 
Från Centralstationen sker hemresa på egen hand 

Tips! 
Vill man följa tågen och framförallt om ankomsten till Stockholm den 12/8 blir enligt 
tidtabell, har man via trafikverkets hemsida möjlighet att skriva in tågnummret och se aktuell 
status för tåget.


