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Välkommen på scoutledningsträff 
- och varmt välkommen till Roslagen!   

 

 

Nu är det dags igen!  

 

Scoutledningsträffen är ett av de tillfällen på året då vi ses för att diskutera aktuella 

frågor, varvat med information om vad som är på gång i Scouterna. Dessutom passar 

vi på att ha en trevlig helg tillsammans!  

 

Den här gången står Roslagens scoutdistrikt som värdar och träffen kommer att äga 

rum på Näsby slott utanför Täby - nästan mitt i distriktet med två lokala scoutkårer 

precis i närheten. Vi startar klockan 09.30 lördagen den 28 mars och avslutar kring 

13.30 söndagen den 29 mars. Det finns möjlighet att komma redan på fredag kväll 

den 27 mars. Det erbjuds inget program på fredagskvällen utan det finns istället 

möjlighet att umgås med gamla och nya vänner.  

 

Det är Scouterna som arrangerar träffen, men vi välkomnar också varmt personer 

som arbetar med scoutverksamhet på regional/nationell nivå även inom Equmenia, 

NSF och Salt!  

 

Programmet är just nu under planering och kommer att skickas ut senast kring 

månadsskiftet januari/februari.  

 

Inbjudan riktar sig främst till styrelserna i Scouternas distrikt och vi räknar med att 

en eller två personer kommer från varje distrikt (gärna ordförande/vice ordförande, 

men det är inget måste). Även representanter från regional och nationell nivå i 

Scouternas samverkansorganisationer är välkomna.  

 

På nästa sida hittar du praktisk information samt hur ni anmäler er.  

 

Tankar och funderingar om programmet eller saker som du vill lyfta skickar du med 

fördel till oscar.sundas@scouterna.se.  

 

 

Scouthälsningar 

 

Roslagens scoutdistrikt  

Scouternas styrelse   
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Praktisk information 
 

 

Vem: En eller två personer per distrikt (Scouterna) samt regionala/nationella 

representanter från samverkansorganisationerna.  

 

Plats: Näsby slott.   

 

Adress: Djursholmsvägen 30, Täby.   

 

Så här tar du dig till Näsby slott: Med kollektivtrafik reser du enklast med SL och 

Roslagsbanan från Stockholms Östra till stationen Näsby allé. Till Stockholms Östra 

går tunnelbana från Stockholm C (tunnelbaneststionen heter Tekniska högskolan). 

Reseplanerare finns på sl.se.   

 

Kommer du med bil finns det parkering på slottets område. Ta det med receptionen 

när du checkar in så de kan bekräfta parkeringen.  

 

Tider: Lördag 28 mars kl. 9.30 till söndag 29 mars kl. 13.30. Ett mer detaljerat 

program med tidsschema kommer i slutet av januari. Räkna med att ni kommer 

hinna med tåg hemåt från 15.00 och framåt.  

 

Vi arrangerar inget program på fredagskvällen men inbjuder till samvaro. Det går att 

checka in från 18.00. Vi räknar med drop-in under hela kvällen. Mat ordnas på egen 

hand under kvällen. Vill du boka middag på slottets restaurang går det bra, se mer 

information på nasbyslott.se. Det finns även en pizzeria i området och 15 minuters 

promenad bort ligger Näsbypark centrum med ett par restauranger.   

 

Kostnad: 1150 kronor per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg är 800 kronor.  

 

För er som önskar bo över från fredagen kostar det 600 kronor oavsett rumstyp.  

 

Detta faktureras i efterhand. Ingen reseersättning kommer att utgå.  

 

Boende: Boende kommer som standard ske i dubbelrum. Har du några önskemål, 

meddela dessa vid anmälan. Avgift tillkommer för enkelrum (se priser ovan). 

 

Utrustning: Du behöver inte ta med dig lakan och handduk då detta ingår, En dator 

kan vara bra att ha. Vi rekommenderar även att du tar med dig kläder för att kunna 

vara ute en stund.  

 

Anmälan: Görs via Scoutnet via följande länk senast 1 mars: 

https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/1002 

Har ni några praktiska frågor kring boende, kollektivtrafik, mat eller lokalerna så ställ 

dessa till minna.storm@scouterna.se eller carl@sardin.se.  
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