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 VAD, VAR, NÄR
 Förklaringar och hänvisningar till översiktskartan

 1.     Ledningsplats - en plats där vi leder och samordnar våra förband. 
 
 2.    Rekrytering, information och fystest
  - Här får du svar på frågor om Livgardet och Försvarsmakten.   
  - Föreläsning i skolhuset kl 12.40, 13.40 och 14.40 - karriärmöjligheter    
  inom Försvarsmakten och hur du kan bli en av oss. 
   - Har du det som krävs fysiskt för att bli soldat? Militärpolis testar dig.
  - Swedint - Försvarsmaktens internationella centrum - Öppet hus.
  
 3.    Teknisk plats - teknik ur olika perspektiv - reparation och underhåll.

 4.    Minsökning - sök efter nedgrävda föremål.

 5.   Logi - så här bor de som genomför grundläggande utbildning.

 6.   Välkomstceremoni - uppvisning KL 12.00
      Regementschefen hälsar alla gäster välkomna till Livgardet. 
  Arméns musikkår, 10:e livbataljonen & 12:e motoriserade skyttebataljonen 
  genomför uppvisning. 

 7.    Statsceremoni - förevisning av verksamhet och materiel, prova militär 
  utrustning och öva exercis.

 8.    Vapen - simulatorskjutning, förevisning av robotar, Ak5, granatgevär och kulsprutor.

 9.    Granatkastare - ett understödsvapen för arméns markstridstrupper.

 10.   spaning och skydd -  prova på stridsförflyttningssätt,  fältmaskering,   
  ansiktsmålning för barn.

 11.    FordoN - förevisning,  provsitt och åk på tur med pansarterrängbil 360.

 12.   Internationella utbildningsenheten - hur man förbereder sig inför 
  internationell tjänstgöring.

 13.   Sjukvård - förevisning, testa lägga första förband med mera. 
  Sjuksköterska finns också på plats för sjukvårdsberedskap.

 14.   Prova soldatutrustning - Öppet hus i förrådet, fiskdamm för barnen. 
  Privata hundar får ej vistas i detta område,

 15.   Hundgården -  Öppet hus, förevisning hur hundar jobbar i fält.
  Privata hundar får ej vistas i detta område,
 
 16.   samarbetspartners -  Kamratföreningar, Fredsbaskrarna, Invidzonen,
  Föreningen för den Beridna Högvakten och Soldathemmet. Pyssel för barnen.
  
 17 .   Regementsmuseum - öppet för visningar.
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SOLDATHEMMET
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Informationspunkt  - I anslutning till vår rekryteringsinformation.  
Lämplig samlingsplats om någon tappar kontakten med sitt sällskap. 
 
Sjukvård

förtäring - finns även på Soldathemmet utanför grindarna. 
 
Toaletter 

bussar - abonnerade bussar direkt till Kungsängens station samt ordinarie 
SL-buss.
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Genomförande av aktiviteter sker på egen risk. Barn ska hållas under uppsikt av vuxen. Beakta eventuell kläm- och fallrisk. 
Förbjudet att vistas innanför spärrat område. Fotografering är tillåten på området under Livgardets dag. Drönare är ej tillåtet.
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