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Varmt välkommen! Här kommer lite praktisk  

information till dig som är anmäld. Vår filosofi med 

detta arrangemang är att vi gör detta tillsammans 

för att vi ska ha det trevligt med varandra! Vi tror att 

hjälps vi alla åt så blir det en lyckad tillställning! 

Skulle det vara andra funderingar eller om ni tycker 

att vi missat något, tveka inte med att höra av er! 

Bra att veta! 

Mat 

Det ingår helpension. Det innebär att ni inte ska 

behöva ha med er något i matväg! Dock kan det ju 

vara så att man måste ha just sitt favoritgodis eller 

dryck, då tar man med sig det! På lördagen så är vi 

ju i Mariestad på Modellhusets utställning, kan vara 

så att det är långt mellan frukost och kvällspizzan, 

men Christer har korv till fördelaktigt pris! Kaffe, 

kakor och frukt finns att tillgå hela tiden! 

Boende 

Det är liggplats på golv som gäller. Ta med liggun-

derlag/resesäng/madrass och täcke och kudde. 

Som vanligt är ett litet varningens finger till er som 

vill sova i sovsäck, tänk på brand och evakuering! 

Toaletter finns, dock ingen dusch.  

Byggplats 

Alla får var sin plats, då vi är många så är inte ytan 

obegränsad! Det finns ett visst antal bord och re-

geln är att alla ska få plats, vi ska ha bord att äta 

vid. Belysningen suger, så skrivbordslampa är att 

föredra. Vi drar fram förlängningskabel till borden, 

dock behöver ni ha grenuttag. På borden ligger 

skyddspapper, men ni måste ha med er underlägg/

skärmatta själva. Vi har en sprutbox och en kom-

pressor för utlåning med Cejnuttag.  

Övrigt 

Det finns ingen affär, närmast är Tidan eller Töre-

boda. I lokalen finns det WI-FI, projektor och ljudan-

läggning. Som vanligt så anordnar vi swap meet 

om ni vill skiljas från några byggsatser!  

Att hitta hit! 

Kommer man från Skövde så följer man väg 200 mot 

Töreboda. Ca 8 km innan Töreboda så svänger man av 

höger mot Fägre/Halna. När man kommer under järnvä-

gen så håller man höger mot Fägre kyrkby.  

Kommer man från Mariestad är närmast att köra till Töre-

boda på väg 202. I Töreboda tar man sen väg 200 mot 

Skövde. 8 km utanför Töreboda tar man av vänster, se 

ovan.  

Från Stockholm kan man svänga av redan i Hova till väg 

200 mot Skövde.  

Fägre församlingshem ligger på högersidan och Fägre 

kyrka på vänster.  

Fägre församlingshem 

Från Skövde 

Från Töreboda 

Korsning där det står  

Halna 11 

Göta kanal 5 

Fägre 1 

Håll till höger mot Fägre kyrkby 

Välkomna till Fägre och till Skaraborgsträffen! 

Önskar Stefan Wadman och Marcus Johnson 
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