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Välkomna till 
 FSKF:s Chefsträff i Vallentuna torsdagen den 11/4 
 
Tid: 11/4 kl. 08:30 – 13:30 med gemensam lunch 

Plats: Vallentuna  Kulturhus, Allévägen 3, personalingången. Vi blir mötta där.  

 
Program  
08:30 ca    Kaffe serveras från 08:30 

09:00 – ca 10:00  Vallentuna - aktuellt 

Ca 10:00 – max 12:30 Chefsmöte 

12:30  Gemensam lunch 

13:30  Option för de som kan/vill – rundtur i Vallentuna Kulturhus 

 

Dagordning för chefsmötet som börjar ca 10:00 
1. Aktuellt inom funktionshinderområdet – max 40 min.  

2. Om regional idrottssamverkan. Paul Sjöbloms rapport och hur vi går vidare – ca 40 min 

3. Aktuellt utifrån årsmötet och verksamhetsplanen – ca 10 min 

4. Om gemensam resa våren 2014. Bland annat ska en arbetsgrupp utses – ca 10 min 

5. Övrigt – ca 10 min 

 

Vägbeskrivning 
Tåg: Tag Roslagsbanan från Östra Station mot Kårsta kl. 08:00. Du anländer då 08:31 till Vallentuna. 

Gå in i centrum (till vänster i tågets färdriktning) och gå över torget så är du på Allévägen. Du ser 

Kulturhuset när du går över torget.  

T-bana-Buss: Åk till Mörby Centrum. Ta buss 610 mot Rosengården kl. 07:58 och kliv av vid 

Vallentuna station västra. Se ovan hur du går sedan.  

Bil: Kör till Vallentuna Centrum. Sväng in Gärdesvägen (mittemot kyrkan) och ta sedan andra höger – 

Skördevägen. Kör förbi den lilla parken så ser du kommunens garageinfart där, i det gula 

kommunhuset.  Det är kort gångavstånd till Kulturhuset på Allévägen 3 därifrån.  

 
Jag hoppas att du kan prioritera detta datum. Ju fler som möts desto starkare blir vi i FSKF. 

 
Välkomna! 
Pernilla Järveroth, kulturchef i Vallentuna, Mats Lennerthson, fritidschef i Vallentuna  

 

Torbjörn Neiman, ordförande i FSKF 

 

OSA – meddela att ni kommer eller ev. förhinder till torbjorn.neiman@jarfalla.se  

senast måndagen den 25 mars 
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