Välkomna till årets ED-träff 28-30 augusti 2015

I år träffas vi i Tveta strax utanför Södertälje där vi ska bo på Tvetagårdens vandrarhem.
OBS! Angivna tider är cirkatider.
Fredag:
Vi finns på plats från kl.13.00 med eftermiddagsfika uppdukat. Man inkvarterar sig allt
eftersom man kommer.
16.00 Tandläkare Birgitta Bergendal från kompetenscentrum i Jönköping föreläser ca 45 min.
18.30 Middag
Lördag:
8.00 – 9.00 Frukost
9.30 Avfärd till Tom Tits Experiment där vi kommer att äta lunchbuffé och tillbringa större
delen av dagen.
17.30 Årets Brännbollsmatch
18.30 Middag (grillning)
Söndag:
8.00 – 10.00 Frukost
10.00 Årsmöte och fika samt städning.
Denna träff har vi inte tillgång till någon restaurang (med undantag för lördag lunch). Under
helgen hjälps vi alla åt efter förmåga att fixa med måltider, disk mm.
Vandrarhemmet har ett varierat utbud av rum som vi kommer att försöka fördela på bästa
möjliga sätt, det finns 4 st rum i annexet där det är tillåtet att ha hund. Ta med egna lakan
och handukar (finns att hyra för 140: -/person, meddela i så fall innan). Gå gärna in och titta
på hemsidorna www.tvetagarden.nu och www.tomtit.se

KOM I HÅG ATT:
- meddela om det önskas någon specialkost/allergi.
- meddela hur många som kommer från din familj. Barn/Vuxna/Hund.
- ta med oömma kläder och gympaskor.
- betala medlemsavgiften före träffen.

Anmälan senast 30 juni !!

Anmälan och frågor till
Susanne Höglund. susannehoglund@telia.com eller 070 3458363 .
Pelle Höglund. pellehoglund@telia.com eller 070 5259123.

Hjärtligt välkomna!
önskar vi i styrelsen
David, Felix, Jenny, Maya, Mats, Ia & Susanne
Titta gärna in på www.svenskaed.se och se senaste nytt!
Hitta till Tvetagårdens Vandrarhem.
Kommer du med bil E4an norrifrån eller
söderifrån. Ta av mot E20, sedan direkt första
avtagsvägen mot Södertälje centrum. Du kör
rakt fram i rondellen och fortsätter uppför
backen mot skyltningen Tveta tills du kommer
till en OK-mack i en rondell. Tag av vänster
så är du på Tvetavägen och följ skyltar mot
vandrarhem.
GPS koordinater: N59°9’24” / E17°35’42”
eller lägg in Stadanvägen 2. 151 66
Södertälje

Om du/ni kommer med tåg så kommer någon av oss att och hämtar.

