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Inbjudan till möte med SRF Representantskap
Tema: SKÄRGÅRDSFÖRETAGANDE
VAR?

Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem

NÄR?

lördag-söndag 12-13 november 2016
Ankomst fredag kväll den 11 november

Vi bor på och har möte på Svartsö Skärgårdshotell och vandrarhem.
En konferensanläggning som ligger på norra Svartsö, Värmdö kommun, i Stockholms
skärgård. Res med Waxholmsbåtarna till Norra Svartsö brygga som ligger väldigt nära
anläggningen. Ni kan resa norra vägen från Ljusterö eller södra vägen från Stockholm.
Programmet börjar lördag morgon och avslutas söndag förmiddag med fika.
OBS: De måltider som ingår är förutom fika, frukost, lunch och middag under lördagen
samt frukost på söndagen.
På Waxholmsbåtarna kan ni köpa er egen mat/smörgås, ingår ej i SRF:s paket.
Se vidare www.waxholmsbolaget.se
Temat för höstens representantskapsmöte är Skärgårdsföretagande. Vi kommer att få
ta del av goda exempel från bland annat företagare på Svartsö. Utöver detta ingår
vanliga programpunkter för Representantskapsmötets höstmöte.

Resa fredag:
från Strömkajen i Stockholm 17.30
från Åsättra brygga på Ljusterö 17.50

till Norra Svartsö 19.55
till Norra Svartsö 18.10

(tabell 12A)
(tabell 12A)

tur 1225 Viberö
tur 3629 Holly

(tabell 12B)

tur 3672 Holly

Bussanknytning Åsättra brygga SL buss 626

Resa söndag:
från Norra Svartsö 11.30

till Åsättra brygga på Ljusterö 11.50

På söndagen ordnar vi med båtanslutning till SL-buss 438 från Boda brygga på Värmdö 12.20, vilken
ankommer till Slussen 13.21, T-bana ankommer till T-Centralen 13.32.

Alla medlemsföreningar – meddela senast 24 oktober!
Vi vill ha in anmälan från alla medlemsföreningar hur många ni tänker delta med. Senast
måndagen den 24 oktober vill vi att ni hör av er, även om det skulle vara så att ingen från er
förening kan delta vid detta tillfälle.
Namn och e-postadress till deltagarna vill vi ha senast en vecka innan mötet. Kom ihåg att
meddela i förväg om någon behöver specialkost! För att hålla kostnaderna nere behövs
samåkning så långt det är möjligt för att få ut reseersättning.
Anmälan sker till Anetté Larm Johansson,
tel. 0304‐109 89, 070‐600 40 27 eller på e‐postadressen: anette@skargardarna.se
Kompletterande material skickas ut inför mötet till de adresser som är anmälda.
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