HÖSTLOVSMODUL 2020
Välkommen till hösten modulträff på Christinaskolan, Läroverksvägen 56 Lidingö
i arrangemang av SLAMRA och FNISS.
Vi kommer att kunna utnyttja korridorerna på skolan på 2 våningar.
Nedre våningen upptas av skala H0 och 0.
Andra våningen upptas av N-skalan.
MODULER
Deltagande moduler skall vara på plats senast lördagen 24/10 kl. 11:00
Då skolan inte vill ha någon biltrafik på skolgården kommer följande att gälla.
Mottagning av moduler från och med tisdag 20/10 – 23/10 efter 19:00.
Om dessa tider inte är möjliga även lördag 24/10 mellan 08:00 – 11:00
Bygget av moduler böjar med planering på fredag kväll och bygget färdigställs på lördagen
24/10.
KÖRNING
Körning sker varje dag från 10:00 till vi tröttnar vilket brukar ske fram emot middagstid.
Var och en är ansvarig för sina tåg. Tåg får ej stå uppställda på banan utom för kortare pauser
i körningen och tågägaren finns tillgänglig i lokalerna.
Uppställning på huvudspår får absolut inte ske. Vid urspårning eller andra olyckshändelser
skall huvudspåret rensas någorlunda snabbt.
Om tågägaren lämnar lokalerna skall deras tåg tas av banan.
PANDEMIN
Var och en är ansvarig för att hålla tillbörligt avstånd så mycket som möjligt.
Skolan har gott om toaletter och vi uppmanar samtliga att ofta tvätta händerna grundligt med
tvål.
ÖVERLEVNAD
I skolan finns tillgång till mikrovågsugnar och kylskåp. Intag av matsäck sker i lärarrummet på
våning 2. Kaffe tillhandahålls av arrangören. Var och en ansvarar för att göra snyggt efter sig
och slänga ev. rester och kaffemuggar på avsedd plats.
Det finns ett ICA och en MAX restaurang inom gångavstånd.
Om vi ska vara välkomna tillbaka till skolan bör vi lämna den snyggare än när vi kom. Det är
inte just att lämna all städning till dom som är sist kvar i lokalerna.
AVSLUT
Nertagning och packning av banan sker tidigast efter sista körningen på lördagen 31/10
Huvuddag för rivning av bana är annars lördag då även merparten av modulerna bör
transportera bort. Reservtid för bortforsling av moduler är efter överenskommelse med Lasse
eller Matti på söndagen 1/11.
BILAR
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT PARKERA BILAR PÅ SKOLGÅRDEN.

