Sällskapet Länkarna
i Sandviken

Inbjuder till

Kamratträff
Lördag den 21 sept. 2019, kl. 18.00
samt
Mellersta Distriktets höstmöte söndag
den 22 sept. kl. 09.00 på

Västerberg Folkhögskola i Storvik
Se bifogad vägbeskrivning

Välkomna!

Sällskapet Länkarna i Sandviken
Björkgatan 4,
811 39 Sandviken

Anmälningsblankett:
Sällskapets namn:

Tel:

Adress:
Antal deltagare:

Bifoga deltagarnas namn på separat deltagarförteckning

Info ang. distriktets höstmöte på söndagen , se inbjudan från distriktet.

Pris: 510 kr

Nycklar kan hämtas i restaurangen från Kl. 14.00

Lördag:

Från kl. 15.00 finns det eftermiddagskaffe i restaurangen.
Kl. 18.00 Middag, dessert, kaffe och underhållning.

Söndag:

Förmiddagskaffe samt Lunch och kaffe

Avvikande kost
………… st …………………………………………………………………………………………………………

Logi Se bilaga.
Antal enkelrum:
Antal dubbelrum:

Fakturering: Betalning sker efter fakturering senast den 17 september 2019.
Anmälan som är bindande vill vi ha senast 2 september 2019.
Sällskapet Länkarna i Sandviken
Björkgatan 4, 811 39 Sandviken
Tel: 070-344 24 01 (Monica)
E-post: info@sandvikenlankarna.se

Västerberg Folkhögskola
Adress: Ovansjövägen 333,
812 90 Storvik
Hemsida: http://www.lg.se/vasterberg
Boende i rum med lite varierande standard i husen Backen, Åsgården och
Rättargården. Alla rummen är bra. Tillgång till kök i alla husen.
Delad dusch, flera toaletter finns i husen.
Lakan, påslakan, handdukar och tvål ingår i priset.
Frukost i restaurangen från kl 08.00 ingår också i priset.
Eget rum 375:Delat rum 325:- per person
OBS! Det finns endast 16 enkelrum och 12 dubbelrum till vårt förfogande, så
förhoppningsvis kan några av er dela rum.

Vägbeskrivning
Österifrån från Falun och Hofors: Sväng av E16 (före detta riksväg 80) mot
Storvik (drygt 1 mil från Hofors) . Kör igenom Storvik, Västerbergs folkhögskola
ligger på höger sida cirka 5 km från avfarten.
Västerifrån från Gävle och Sandviken: Sväng av E16 (före detta riksväg 80) vid
första avfarten till Storvik (ca 3 mil från Gävle). Ta till höger direkt efter avfarten
och följ sedan vägen. Västerbergs folkhögskola ligger på vänster sida cirka 3 km
efter avfarten innan man kommer in i Storvik.

