
NÄR? 
Torsdag den 14 mars: start med middag kl 19 på Copperhill Mountain Lodge i Åre 
Fredag den 15 mars: Fri tid och föreningsmöte inklusive middag
Lördag den 16 mars: Transportkonferens inklusive trerätters middag
Söndag den 17 mars: fri hemresa

PRIS? 
I priset ingår boende, konferens, sightseeing, tvårätters middag på torsdagen och fredagen, 
lunch och trerätters middag med dryckespaket på lördagen, frukost samt entré till Level Spa & 
Health Club under hela vistelsen. 
Pris per person torsdag till söndag i del av svit: 6 490 kr.
För medlem i Sveriges Åkeriföretag Norr betalar föreningen 1 500 kr per person (max två 
personer per företag). Medlemspris blir då 4 990 kr. 
Vid enkelrum tillkommer 4 500 kr för tre nätter. Samtliga priser exklusive moms.

ANMÄLAN:  
Anmäl dig till johan.lundmark@akeri.se 010-510 54 17 eller via vår hemsida på:  
www.akeri.se/event
Sista anmälningsdag är 31 januari och då blir din anmälan bindande.
För deltagande på sightseeing krävs föranmälan. 

Från hotellet finns ski in/ski out till hela Åres skidsystem och det finns närliggande fina längdskidåknings-
spår. Det finns även möjlighet att besöka hotellets Level Spa & Health Club som är öppet dagligen kl 6-20. 
Mer information om hotellet och om Åre finns på www.copperhill.se.

Sveriges Åkeriföretag Norr bjuder in till 

TRANSPORTKONFERENS I ÅRE 
14-16 MARS
Välkommen till Åre på en åkarweekend i mars! Vi erbjuder ett intressant 
konferensprogram under lördagen där flera sakkunniga inom branschen 
deltar, föreningsmöte och sightseeing. Dessutom finns mycket tid att um-
gås, möjligheter till skidåkning och spa. 

mailto:johan.lundmark%40akeri.se?subject=
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Med reservation för programändringar.

Torsdag 14 mars 
19:00  Tvårätters middag inkl. ett glas vin eller öl

Fredag 15 mars 
07:00–10:00   Frukost 
Under dagen fri tid för aktiviteter.
17:30-19:30  Föreningsmöte Sveriges Åkeriföretag Norr 
19:30  Tvårätters middag inkl. två glas vin eller öl

Lördag 16 mars 
07:00–10:00   Frukost 
09:00  Sveriges Åkeriföretag Norr hälsar välkommen
09:15  Mikael Nilsson, ordförande Sveriges Åkeriföretag, har ordet
10:00  Kaffe 
10:20  Mikael Kyller från Transportstyrelsen berättar om arbetet med regelverk
  och tillsyn
11:00  Yrkestrafikpolisen berättar om sina erfarenheter ute på väg
11:40   Torbjörn Skytt, Ekoteknik Mittuniversitetet, pratar om lastbärareffektivitet 
12:30  Lunch
14:30-16:30  Sightseeing i och runt Åre (föranmälan krävs)
20:00  Trerättersmiddag inkl. dryckespaket

Söndag 17 mars 
07:00–10:00   Frukost och därefter fri hemfärd. Sista utcheckning är kl 11.

PROGRAM FÖR

TRANSPORTKONFERENS I ÅRE 
14-16 MARS


