
Sveriges Hundungdom 

hälsar dig välkommen till 
 

Styrelseutbildning 

För ungdomar – av 

ungdomar! 
 

                         på Scandic, Upplands Väsby 

                        9-10 april 2016 
 

Vi startar lördag 9 april med samling/avprickning mellan kl. 11.30 
- 12 och sen lunch.  

Utbildningen beräknas sluta söndag 10 april kl. 15. 
 

Preliminärt tidsprogram 
Lördag  
11.30 – 12.00  Samling och avprickning. 
12.00 – 12.45  Lunch 
12.45 – 15.00 Styrelseutbildning 
15.00 – 15.30  Fika 
15.30 – 18.00  Styrelseutbildning 
19.00   Middag 
 
Söndag 
09.00 – 10.30 Styrelseutbildning 
10.30 – 11.00 Fika 
11.00 – 12.00 Styrelseutbildning 
12.00 – 12.45 Lunch 
12.45 – 15.00  Vi knyter ihop säcken och avslutar helgen 
15.00 Fika för dom som vill stanna kvar 
  

Att ta sig till Scandic, Upplands Väsby 
Scandic i Upplands Väsby ligger på Hotellvägen 1. 
Med kommunala medel 
Använd gärna SL:s reseplanerare www.sl.se för att hitta tider som passar just dig.  
Med bil 
Kommer du från Stockholm C ska du köra E4 norrut mot Uppsala. Efter ca 2,5 mil kommer du 
till en stor rondell och du ska då ha hotellet på din vänstra sida.  
Kommer du norrifrån, så ska köra E4 mot Stockholm. Upplands Väsby ligger ca 1,5 mil söder 
om avfarten till Arlanda. När du kommer till den stora rondellen, ska du ha hotellet på din högra 
sida.  
Kolla gärna www.eriro.se för exakt vägbeskrivning.  
GPS-koordinater: Latitud 59,51508 Longitud 17,921329. 
 
Ev återbud 
Återbud meddelas kansliet snarast! Återbud senare än 14 dagar innan styrelseutbildningen 
debiteras med 2 500 kr.  
 
Rumsfördelning 
Lista på rumsfördelning bifogas. 
 

http://www.sl.se/
http://www.eriro.se/


Alkohol- och drogfri 
Sveriges Hundungdom är en alkohol- och drogfri organisation och så även denna utbildning! 
Vänligen respektera detta! 
 
Kontaktinfo  
Sveriges Hundungdoms kansli 08 – 795 30 85 eller info@shu.se Från fredag kväll kan du nå 
ansvarig ledare Meta Lönnberg på 0707 – 619787.  
 

Välkommen! 
 

 
 
Alla Sveriges Hundungdoms aktiviteter är alkohol- och drogfria och genomförs i samarbete med:   
 

 
 

Sveriges Hundungdom sponsras av: 
 

                    

mailto:info@shu.se

