
                                                                                                                         

                                                                                                                                   

12 – 13 december

Välkommen till årets happening på Sjötorp; Johannebergs Scoutkårs 
julprick! Vi kommer att umgås, äta härligt julbord och hoppas på ett 
besök av jultomten!

Vi möts som vanligt vid Drottningtorget kl 08.45 på lördagen och har 
packat ryggsäcken med en liten näringsrik fika för pausen i Gallvik. I 
packningen finns även en inslagen julklapp för cirka 25 kr. Kom ihåg 
att packa varma kläder och regnkläder eftersom vi kommer att 
spendera största delen av helgen utomhus. 

Om man inte vill sova över så går det bra att komma och hämta vid 
slättens bom kl 20:00 på lördagen, vi kommer då gemensamt gå upp 
och möta de föräldrar som väntar.

Samling Lördag morgon kl 8:45 på Drottningtorget framför gamla posten

Hämtning På Centralstationen kl 15.20 på söndag, för de som inte stannar över 
natten är det lördag kväll kl 20:00 vid bommen vid Slättens gård.

Anmälan Med talongen nedan, eller helst till prick@joascout.se 

Kostnad 150 kr, för de som bara är med på lördagen 100 kr, betalas på 
drottningtorget.

Medtag Laddat västtrafikkort (37 kr per väg), enkel vandringsfika och 
julklapp.

      Ja, jag ska med på julpricken den 12 – 13 december!      
Jag åker hem på lördag kväll:(Ja/Nej) ______

mitt namn: 

E-post: mobil (förälder):

mina allergier:

specialkost



Vägbeskrivning till Sjötorp:

Kör E20 mot Stockholm ca 25 km (förbi avfarterna mot Lerum och Floda), tag 
av mot Näs slott, följ vägen ca 5 km mot Öjareds golfklubb, förbi golfbanan, till 
Slättens bondgård. Där är vägen stängd av slättens bom, och det finns plats att 
parkera om man svänger vänster precis efter att ha passerat golfbanan efter 
klubbhuset, parkeringen är på vänster sida om ladugården som är vid slättens 
bom.
OBS, parkera ej framme vi bommen!.
För att komma till sjötorp fortsätt gå ca 500 m på grusvägen och ta första 
avtagsvägen till vänster.


