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behöver du vara Svensk
medborgare, fullt frisk samt ha
normal kondition. För omyndiga 
under 18 år krävs även målsmans
skriftliga tillstånd. Kontakta oss
om du har frågor kring kraven.

Vi samlas vanligen vid
busstationen i Norrtälje
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Infoträff i Norrtälje lördag 20 augusti
Samling vid infarten till Campus
Roslagen i Stegelbäcksgatans 
förlängning kl 1100. 
Verksamheten slutar på samma 
plats ca 1300.

och följ Stegelbäcksgatan över
motorvägsbron. ”Gustavslund” 
passeras av SL/UL-bussar från och 
till bl a: Danderyd, Edsbro,

Föräldrar/vårdnadshavare är också välkomna till infoträffen nedan.
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Johan Valström på telefon
0703-265 873.
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