
Hej kära medlem i Ung Cancer som ska till Kraftsamlingen!  

 
Om några veckor är det äntligen dags att samlas under ett och 
samma tak på Clarion Sign i Stockholm. En helg fylld av 
gemenskap, skratt, tårar, inspiration och vänskap. En helg att 
samla kraft tillsammans. Vi ser så mycket fram emot att träffa dig! 

 
Här kommer information som är bra att läsa inför helgen.     
___ 

 

Vid ankomst:  
När du anländer till Stockholms Central eller T-centralen så behöver du ta dig därifrån till 
Hotellet som ligger ca 2 minuters promenad därifrån. När du kommer från centralen ska du följa 
Vasagatan i norrgående riktning ca: 300 m. Enklaste sättet att ta sig från Stockholms Central eller 
T-centralen till hotellet Clarion Sign, är att slå in adressen nedan på din GPS i telefonen och följa 
vägbeskrivningen.  
 
När du når hotellet och står framför ingången, finns det två entréer. Den entrén du ska gå in i, är 
den högra entrén. Utanför kommer du se flaggor och skyltar med Ung Cancer logga, då vet du att 
det är rätt entré.  
 
Adress: Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm 

 

När öppnar Kraftsamlingen? 
15.30-17.30 kan du checka in. Kommer du senare, vänligen sms:a Erik eller Sandra på nummer: 
0739 29 25 93 

 

När är Kraftsamlingen slut?  
Kraftsamlingen avslutas klockan 14:00 på söndagen.  
 
När sker Utcheckning? 
För er som bor på hotellet så kommer utcheckning att ske i hotellets reception som ligger 
i huvudentrén och du kan checka ut fram till kl. 10.30. Se till att checka ut i god tid, du kan lämna 
väskan i garderoben i vår entré tills avresa.   
 
Allmännyttig information  
 

• Om något händer under Kraftsamlingen och du behöver komma i kontakt med oss, kan 
du ringa eller sms:a till nummer: 0739 29 25 93. 
 

• Facebookgrupp - Alla som ska till Kraftsamlingen kan gå med i Facebookgruppen för 
att bekanta er med andra och peppa inför helgen: 
https://www.facebook.com/groups/518468578719390/?notif_id=1570034005110947&n
otif_t=group_admin 
 

• Spotifylista - Era önskade låtar är alla samlade här, men lägg gärna in fler låtar om du 
vill: 
https://open.spotify.com/playlist/2y341TadNXu7GVagfoqfDO?si=YOBwwXSeSbSuHMv
uSi38Rw 

 
• Hashtags - Vi vill gärna att ni inför, under och efter Kraftsamlingen använder följande 

hashtags: #kraftsamlingen #fuckcancer #ungcancer  
 

• Boka in vad du ska gå på under helgen redan nu! På länken nedan eller på 
hemsidan kan du skräddarsy din helg genom att boka det du vill gå på. En del aktiviteter 
kan bli fullbokade så boka gärna så fort du får möjlighet. På hemsidan finner du hela 
schemat under helgen med beskrivningar till varje aktivitet/föreläsning: 
https://ungcancer.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=46  

Plats: Clarion Sign 

Adress: Östra Järnvägsgatan 35, 

111 20 Stockholm  

Tel. hotell: 08-676 98 00 
Tel. Ung Cancer: 0739 29 25 93 

Incheckning: Mellan 15.30-17.30 

Utcheckning: Senast kl. 10.30 

https://www.facebook.com/groups/518468578719390/?notif_id=1570034005110947&notif_t=group_admin
https://www.facebook.com/groups/518468578719390/?notif_id=1570034005110947&notif_t=group_admin
https://open.spotify.com/playlist/2y341TadNXu7GVagfoqfDO?si=YOBwwXSeSbSuHMvuSi38Rw
https://open.spotify.com/playlist/2y341TadNXu7GVagfoqfDO?si=YOBwwXSeSbSuHMvuSi38Rw
https://ungcancer.arcmember.net/Public/Event/JoinEvent.aspx?id=46
https://www.google.com/search?q=clarion+sign&oq=clarion+sign&aqs=chrome..69i57j0l2j69i60j69i61l2.2216j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Inför avresa: Hur många gånger har man inte tänkt: ”Hmmm…åååh…vad är det nu jag glömt…? 
Därför kommer här en liten checklista på vissa saker du kan ha med dig när du packar!  
___ 

 
Packlista  
Förutom det vanliga grejerna som man behöver för en helgrym helg så kan det vara lönt att 
tänka på dessa saker: 
 

 
• Varm tröja, inte nog med att det är höst ute. Clarion Sign har stora härliga luftiga 

lokaler, men det kan också bli lite kyligt så ta med dig en varm och go tröja för 
säkerhets skull.  
 
 

• Träningskläder, tänk på att du kanske tränar mer än en gång under helgen. - Sköna 
kläder, dagarna kan vara långa och varför inte packa ner en skön Fuck Cancer hood 
om du äger en sådan?  
 
 

• Favoritplagget, det är festliga inslag under helgen och då passar ditt favoritplagg 
perfekt att bära!)  
 
 

• Dansvänliga kläder, konserter, dansgolv eller spontandans? Helgen innehåller det 
mesta i dansväg så tänk på det när du packar väskan.  
 
 

• MOBILLADDARE, här behövs ingen förklaring, hehe.  
 
 

• För dig som anmält dig till CV-workshopen, glöm inte ditt CV och personliga brev om 
du har ett. 
 
 

•  Medicin? Har jag någon sådan eller behöver jag det? Checka av med dig själv :) 

 
 
 
Vi ses i Stockholm den 25 oktober! 
 
/Varma hälsningar från oss på 

 

 


