Senast uppdaterad 2013-05-16 av tomlac

HEMVÄRNETS STRIDSSKOLA
Vällinge, 145 90 NORSBORG
Tfn 08-584 540 00 (vx), skolexp 08-584 549 15 (endast kontorstid)
Elevtfn: 08-584 549 50, Fax: 08-584 549 00, Elevfax: 08-584 549 09
Info, via Internet, om hemvärnet: www.hemvarnet.mil.se
Elektronisk brevlåda till HvSS: exp-hvss@mil.se
Hemsidan: www.hvss.hemvarnet.se

Generell information vid kurser på HvSS
1.
Inryckning
Färdsätt (flyg, tåg, egen bil) bestäms av Utbildningsgruppen i samråd med Dig.
OBS: Ingen buss från Flemingsberg, inte heller någon hämtning, TAXI till HvSS gäller!
Inryckning till skolan skall ske senast 07:30 första kursdagen.
Skolan är öppen för inryckning mellan kl 17:00 – 21:00 kvällen före kursstart.
Efter kl 21:00 finns ingen inryckningspersonal kvar och porten är låst!
HvSS inryckningspersonal nås på 08-584 549 46 alternativt på 070-541 83 63
Väg till HvSS framgår av sista sidan i denna broschyr.
Kvällen före kursstart bjuder HvSS på en smörgås med dryck.
Om Du är i behov av specialkost meddela exp/kurschefen så vi kan ordna en smörgås
som passar Dig. När Du kommer till HvSS gå till Petrigården och skriv in Dig i receptionen
så får Du ett låskort till Ditt rum.
2.
Arbetstid
Kurserna innehåller som regel ett par kvällstjänster per vecka med en gemensam kursmiddag.
Elever kan komma att tas i anspråk för dagbefälsverksamhet.
3.
Utrustning
Följande utrustning skall, i tillämpliga delar, medföras av kursdeltagarna.
Fältuniform (OBS endast reglementerad utrustning får bäras), utrustning för fysisk träning,
toalettartiklar och giltig legitimation. OBS! Egna vapen skall inte medföras.
Civila kläder får bäras på fritid. Vid UGL- samt UL- kurser bärs civila kläder.
Vid besök av mäss och vid kursmiddag bärs vårdad klädsel. (M/87 må bäras).
Tvättmaskin, torktumlare och tvättmedel tillhandahålls av HvSS.
4.
Ekonomi
Din utbildningsgrupp/frivilligorganisation svarar för dina resor och övrig ersättning.
Skicka in inkomstgrundande ersättning (SGI) från försäkringskassan till din utbildningsgrupp!
5.
Försvarsmaktsanställda
Försvarsmaktsanställda som är på kurs (förrättning) betalar förmånsvärde för mat och logi.
Resebeställning (internatsförmåner) görs och redovisas av den enskilde i PRIO enligt
anvisningar i välkomstbrevet.
6.
Kursinformation
Ytterligare kursspecifik information erhåller Du från kurschefen före kursstart.
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7.
Övrigt
Anmäl behov av specialkost (även om Du förhoppningsvis redan har lämnat upplysning
angående detta på din kursanmälan) till skolexp alt kurschef.
Det saknas bankomat på HvSS men Du kan betala med kort i matsal och mäss.

8.

Vägar till VÄLLINGE

Vägbeskrivning söderifrån:
Ca 6 km NO SÖDERTÄLJE längs E4/E20, avfart 150, SALEM/RÖNNINGE.
Åk därefter vänster, VÄLLINGE 9, under motorvägen till trevägskäl.
Följ skyltning vänster mot VÄLLINGE.
Vägbeskrivning norrifrån:
Ca 18 km S STOCKHOLM E4/E20, avfart 146 B, ALBY/TUMBA.
Åk mot SÖDERTÄLJE förbi Shellmacken och BOTKYRKA kyrka.
Efter ca 2 km avfart höger och följ skyltning VÄLLINGE (ca 6 km).
Kör förbi Sturehovs Slott!

Long/Lat: N 59 15.805, E 017 42.658
MGRS: 33V XF 54544 72495
OBS! Omgivningarna är mycket viltrika. Kör försiktigt. OBS!

I:\Central\00 HvSS Gemensam\0 Allmänt\HvSS kurskatalog\Underlag 2013\Utkast 2013 kursadj\HvSS Kursbroschyr 28 feb 2012.doc

