
Sjöscoutsegl ingarna 2015  - Var  och hur  
 

Viggbyholms sjöscoutkår håller till i Näsbyviken, Täby, på Näsbyvikens båtsällskaps område. 

Äta 
Vi kommer ha servering där man kan köpa kvällsfika, frukost och lunch för mellan 20 och 40 kronor per mål. Tag gärna med egen kåsa och 
matsaker. Under dagarna håller vi också öppet en servering för båtklubbens medlemmar där vi säljer korv, mackor och fika. 

På lördagkvällen blir det regattamiddag med efterföljande disco och/eller film. Ni har väl anmält er? 

Sov a 
Innomhusförläggning på golv finns för 30 personer. Det går också bra att ligga ute under tak för ytterligare 10 personer. Tältförhållandena är 
inte ideala men det går att slå upp mindre tält runt lokalen och två till tre större tält på hamnplan. Det finns också möjlighet att slå upp tält i 
skogen. 

Då det är upptagning i hamnen på lördag och söndag är det bara möjligt att köra in med bil på hamnområdet på fredag och söndag 
eftermiddag. 

Kommer ni med båt  
Positionen WGS84: 59°25'20.2"N 18°5'4.9"E . 

. 

https://www.google.se/maps/place/Viggbyholms+Sj%C3%B6scoutk%C3%A5r/@59.4233284,18.0799267,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465f9b811f200deb:0xf381f0ac4e818db1


Kommer ni med bil  
Sväng av E18 vid Lahäll om ni kommer söderifrån. Parkering finns på Näsby Slotts område enligt karta. Skyltarna säger p-skiva 4 timmar 
men vi har tillåtelse att nyttja parkeringen hela helgen. Det finns en gångväg till hamnen längs vattnet. 

 

Bryggpl ats 
Förtöjning sker vid Y-bommar. Vi kommer möta upp och anvisa bryggplatser till respektive båt beroende på längd, bredd och djup.  

Om ni vill sjösätta båtar från ramp finns det möjlighet till det fredag kväll. Eftersom det är upptagning har vi inte tillgång till ramp under lördag 
och halva söndag. 

Frågor 
Frågor kan ställas till Bo ”Bobbo” Olofzon, KO 

Mobil 0706 533 688 

segling2015@olofzon.se 

Väl komna! 
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