
VÄLKOMMENVÄLKOMMEN  PÅPÅ    
KONGRESSKONGRESS

2023

P RO G R A M
 
T O R S D A G  4  M A J
12.00 Lunch
13.00 Inbjudna förtroendevalda  
 – hur jobbar vi på bästa sätt?
16.30 Senast avslut
16.30 Incheckning på rummen
19.30 Tvårättersmiddag för anmälda deltagare

F R E D A G  5  M A J
08.00 Möjlighet till möten för föreningsstyrelser
09.30 Fika
12.00 Gemensam lunch för anmälda deltagare
13.15 Årsmötet startar
14.30 Fika
16.30 Senast avslut
- - -

18.30 Fördrink och mingel i Blå hallen i Stadshuset
19.30 Trerättersmiddag med dryckespaket 
 i Gyllene salen
 Prisutdelning för Stora Åkeripriset 
 Underhållning
00.30 Festen avslutas
01.00 Lokalen ska vara tömd

L Ö R D A G  6  M A J
10.15 Ångbåtsfärd sponsrad av ABC-åkarna

Hotellinfo:  Scandic Continental, Vasagatan 22
Incheckning: 16.30 
Utcheckning: senast 12.00

Praktisk info: Lämna bilen hemma! Om du kommer med  
tåg eller flyg/flygtransfer ligger hotellet bara tvärs över  
gatan från Stockholms Central/T-centralen.

P R I S E R  (avser per person och exklusive moms):

Torsdag: tvårättersmiddag, 650 kr inkl dryckespaket

Fredag: du som medlem blir bjuden på lunch och eftermiddagsfika  
i samband med årsmötet.

Trerättersmiddag i Gyllene salen med dryckespaket: 2195 kr.
Vi bjuder på underhållningen!

Logi:
Enkelrum 2090 kr/natt
Del i dubbelrum: 1130 kr/person och natt
Extranatt från lördag-söndag: del i dubbelrum: 1200 kr/person 

G A L A M I D D A G

19.30 Vi avnjuter en trerätters-  
 middag lagad av Stads- 
 huskällaren, Stockholms  
 Stadshus

 Stora Åkeripriset delas ut
 
 Underhållning i världsklass  
 av Isaac and the Soul  
 Company, kända från  
 bl a Victoriakonserten

00.30    Festen avslutas
01.00     Lokalen ska vara tömd

MAT, DRYCK OCH KREATIVITET 
I ABSOLUT FOKUS 

Välkommen till bords där mat, dryck 
och kreativitet står i absolut fokus. 

Den gastronomiska verksamheten i Stads-
husets spännande lokaler bygger på en idé 
om att lyfta fram det genuint svenska i vårt  
kulinariska hantverk. Att vi ansvarar för 
maten på Nobelbanketten får dig kanske  
att fantisera om vilken matupplevelse vi 
kommer att erbjuda dig denna afton? 

Stadshusrestauranger är certifierade  
med miljömärkningen Krav och Svanen.

UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK 
AV BÄSTA TÄNKBARA MÄRKEAV BÄSTA TÄNKBARA MÄRKE

Denna speciella kväll bjuder vi på underhållning 
och konferencierskap i världsklass av Isaac 
and the Soul Company, kända från  
bl a Victoriakonserten.

Galakvällen, med härligt explosiv, svängig,  
dansant och medryckande musik slår helt  
säkert det vanliga fredagsmyset…
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Det har hunnit rinna alldeles för mycket vatten under broarna 
sedan vi senast fick chansen att träffas öga mot öga, eller 
ska vi kanske säga kind mot kind. Det är hög tid att ändra på 
det. Det är därför vi nu bjuder in till en alldeles speciell dag 
och kväll där vi vill tacka dig och alla andra medlemmar  
för er delaktighet i vår starka gemenskap. Det är därför 
vi med stolthet och glädje kan berätta att det äntligen är  
dags för en hejdundrandes – K O N G R E S S ! 

S V E R I G E S  Å K E R I F Ö R E TAG  B J U D E R  I N  D I G  S O M  M E D L E M  T I L L : 

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.
Årsmötet hålls på Scandic Continental intill 
Centralstationen i centrala Stockholm.  

På kvällen hålls kongressmiddag i Stadshuset.
(Det är ingen Nobelfest så klä dig i din stil).

Visst, det är kärva tider med oro i omvärlden 
som i sin tur påverkar vår vardag. Kanske just 
därför behöver vi, och du, ta ett tillfälle för 
att mötas, umgås och skratta tillsammans på en 

galamiddag i Stadshuset med underhållning  
i världsklass av Isaac and the Soul Company.

ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!
Stora Åkeripriset är tillbaka och vad passar 
väl bättre än att dela ut det under en fantastisk 
och oförglömlig galamiddag? 
 Ingen vill väl missa en trerättersmiddag med 
tung-gung på scenen, en tur på dansgolvet  
och många skratt i det vackra Stockholms 
Stadshus! Varmt, varmt välkommen!

STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!

Efter tre års uppehåll på grund av pandemin  
är Stora Åkeripriset tillbaka. Syftet med Stora  
Åkeripriset är att lyfta fram och synliggöra  
riktigt bra företagare inom vår bransch.
 
Vi vill att du nominerar företag som är socialt 
ansvarstagande, jobbar aktivt med hållbarhet, 
trafiksäkerhet och inte minst är ekonomiskt stabila 
över tid. Vem som helst kan nominera: anställd, 
kollega, konkurrent eller kund – alla som är aktiva 
i branschen. Självklart ska företaget vara medlem  
i Sveriges Åkeriföretag. Sista nomineringsdag är 
15 mars. Se all info på: www.akeritidning.se.
 
Tre nominerade företag presenteras på årsmötet 
och en slutlig vinnare får ta emot priset på  
kongressens galamiddag i Stadshuset!
 
Forslunds Bulktransport vann 2019 efter starkt 
motstånd från de övriga finalisterna Emanuelssons 
Transport och Widrikssons åkeri.

SE STOCKHOLM FRÅN VATTNETSE STOCKHOLM FRÅN VATTNET

ABC-åkarna, åkeriföreningen för Stockholms och  
Uppsala län, är värd för SÅ årsmöte 2023. 

ABC-åkarna vill bjuda er som stannar i Stockholm 
över helgen på en ångbåtsfärd från Mälaren till havs. 

Vi kommer att bjuda på något att dricka samt en  
enklare lunch – men vi önskar att du har hatt på dig!

Vi har bokat ett mindre antal hotellrum för dem som 
vill bo kvar på Scandic Continental och förlänga  
sin vistelse i vår vackra huvudstad från lördag  
till söndag.

OBS! Begränsat antal platser! Först till kvarn.

Tid: lördagen den 6 maj kl 10.15 till ca 14 

Plats: Stadshuskajen (bredvid Stadshuset)

Klädkod: hatt
Varmt välkomna hälsar styrelsen i ABC-åkarna
All info finns på: www.akeri.se/arsmote

Du anmäler dig till ångbåtsfärden i samband med 
din an mälan till årsmötet. Anmälan är bindande. 
Vid frånvaro kommer vi att fakturera för våra 
merkostnader.

DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!
CHECKLISTA VID ANMÄLANCHECKLISTA VID ANMÄLAN

Använd checklistan här nedanför när du gör din  
anmälan på vår hemsida: www.akeri.se/arsmote.
Det finns nämligen en rad alternativ för dig att 
välja mellan. 

Anmälan öppnar inom kort. Håll utkik på vår  
hemsida och i sociala medier. 

TORSDAG 4 MAJ
  Lunch och em-fika
  Inbjudna förtroendevalda  

 – hur jobbar vi på bästa sätt?
  Tvårättersmiddag

FREDAG 5 MAJ
  Fm-fika
  Lunch
  Årsmötet
  Em-fika
  Trerättersmiddag med dryckespaket  

 i Gyllene salen
 Vi bjuder på underhållningen!

LÖRDAG 6 MAJ
  Ångbåtsfärd sponsrad av ABC-åkarna

LOGI
  Enkelrum 4-5 maj
  Enkelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 4-5 maj
  Del i dubbelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 6-7 maj
  Önskar ingen logi 

 
OBS! Begränsat antal hotellrum!  
Boka din plats i god tid. Först till kvarn!  
 
Sista anmälningsdag är 31 mars.

Kontakt: arsmote@akeri.se
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VÄLKOMMENVÄLKOMMEN  PÅPÅ    
KONGRESSKONGRESS
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P RO G R A M
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 – hur jobbar vi på bästa sätt?
16.30 Senast avslut
16.30 Incheckning på rummen
19.30 Tvårättersmiddag för anmälda deltagare

F R E D A G  5  M A J
08.00 Möjlighet till möten för föreningsstyrelser
09.30 Fika
12.00 Gemensam lunch för anmälda deltagare
13.15 Årsmötet startar
14.30 Fika
16.30 Senast avslut
- - -

18.30 Fördrink och mingel i Blå hallen i Stadshuset
19.30 Trerättersmiddag med dryckespaket 
 i Gyllene salen
 Prisutdelning för Stora Åkeripriset 
 Underhållning
00.30 Festen avslutas
01.00 Lokalen ska vara tömd

L Ö R D A G  6  M A J
10.15 Ångbåtsfärd sponsrad av ABC-åkarna

Hotellinfo:  Scandic Continental, Vasagatan 22
Incheckning: 16.30 
Utcheckning: senast 12.00

Praktisk info: Lämna bilen hemma! Om du kommer med  
tåg eller flyg/flygtransfer ligger hotellet bara tvärs över  
gatan från Stockholms Central/T-centralen.

P R I S E R  (avser per person och exklusive moms):

Torsdag: tvårättersmiddag, 650 kr inkl dryckespaket

Fredag: du som medlem blir bjuden på lunch och eftermiddagsfika  
i samband med årsmötet.

Trerättersmiddag i Gyllene salen med dryckespaket: 2195 kr.
Vi bjuder på underhållningen!

Logi:
Enkelrum 2090 kr/natt
Del i dubbelrum: 1130 kr/person och natt
Extranatt från lördag-söndag: del i dubbelrum: 1200 kr/person 

G A L A M I D D A G

19.30 Vi avnjuter en trerätters-  
 middag lagad av Stads- 
 huskällaren, Stockholms  
 Stadshus

 Stora Åkeripriset delas ut
 
 Underhållning i världsklass  
 av Isaac and the Soul  
 Company, kända från  
 bl a Victoriakonserten

00.30    Festen avslutas
01.00     Lokalen ska vara tömd

MAT, DRYCK OCH KREATIVITET 
I ABSOLUT FOKUS 

Välkommen till bords där mat, dryck 
och kreativitet står i absolut fokus. 

Den gastronomiska verksamheten i Stads-
husets spännande lokaler bygger på en idé 
om att lyfta fram det genuint svenska i vårt  
kulinariska hantverk. Att vi ansvarar för 
maten på Nobelbanketten får dig kanske  
att fantisera om vilken matupplevelse vi 
kommer att erbjuda dig denna afton? 

Stadshusrestauranger är certifierade  
med miljömärkningen Krav och Svanen.

UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK 
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Denna speciella kväll bjuder vi på underhållning 
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Galakvällen, med härligt explosiv, svängig,  
dansant och medryckande musik slår helt  
säkert det vanliga fredagsmyset…
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kommer att erbjuda dig denna afton? 

Stadshusrestauranger är certifierade  
med miljömärkningen Krav och Svanen.

UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK UNDERHÅLLNING OCH DANSMUSIK 
AV BÄSTA TÄNKBARA MÄRKEAV BÄSTA TÄNKBARA MÄRKE

Denna speciella kväll bjuder vi på underhållning 
och konferencierskap i världsklass av Isaac 
and the Soul Company, kända från  
bl a Victoriakonserten.

Galakvällen, med härligt explosiv, svängig,  
dansant och medryckande musik slår helt  
säkert det vanliga fredagsmyset…
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Det har hunnit rinna alldeles för mycket vatten under broarna 
sedan vi senast fick chansen att träffas öga mot öga, eller 
ska vi kanske säga kind mot kind. Det är hög tid att ändra på 
det. Det är därför vi nu bjuder in till en alldeles speciell dag 
och kväll där vi vill tacka dig och alla andra medlemmar  
för er delaktighet i vår starka gemenskap. Det är därför 
vi med stolthet och glädje kan berätta att det äntligen är  
dags för en hejdundrandes – K O N G R E S S ! 

S V E R I G E S  Å K E R I F Ö R E TAG  B J U D E R  I N  D I G  S O M  M E D L E M  T I L L : 

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.
Årsmötet hålls på Scandic Continental intill 
Centralstationen i centrala Stockholm.  

På kvällen hålls kongressmiddag i Stadshuset.
(Det är ingen Nobelfest så klä dig i din stil).

Visst, det är kärva tider med oro i omvärlden 
som i sin tur påverkar vår vardag. Kanske just 
därför behöver vi, och du, ta ett tillfälle för 
att mötas, umgås och skratta tillsammans på en 

galamiddag i Stadshuset med underhållning  
i världsklass av Isaac and the Soul Company.

ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!
Stora Åkeripriset är tillbaka och vad passar 
väl bättre än att dela ut det under en fantastisk 
och oförglömlig galamiddag? 
 Ingen vill väl missa en trerättersmiddag med 
tung-gung på scenen, en tur på dansgolvet  
och många skratt i det vackra Stockholms 
Stadshus! Varmt, varmt välkommen!

STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!

Efter tre års uppehåll på grund av pandemin  
är Stora Åkeripriset tillbaka. Syftet med Stora  
Åkeripriset är att lyfta fram och synliggöra  
riktigt bra företagare inom vår bransch.
 
Vi vill att du nominerar företag som är socialt 
ansvarstagande, jobbar aktivt med hållbarhet, 
trafiksäkerhet och inte minst är ekonomiskt stabila 
över tid. Vem som helst kan nominera: anställd, 
kollega, konkurrent eller kund – alla som är aktiva 
i branschen. Självklart ska företaget vara medlem  
i Sveriges Åkeriföretag. Sista nomineringsdag är 
15 mars. Se all info på: www.akeritidning.se.
 
Tre nominerade företag presenteras på årsmötet 
och en slutlig vinnare får ta emot priset på  
kongressens galamiddag i Stadshuset!
 
Forslunds Bulktransport vann 2019 efter starkt 
motstånd från de övriga finalisterna Emanuelssons 
Transport och Widrikssons åkeri.

SE STOCKHOLM FRÅN VATTNETSE STOCKHOLM FRÅN VATTNET

ABC-åkarna, åkeriföreningen för Stockholms och  
Uppsala län, är värd för SÅ årsmöte 2023. 

ABC-åkarna vill bjuda er som stannar i Stockholm 
över helgen på en ångbåtsfärd från Mälaren till havs. 

Vi kommer att bjuda på något att dricka samt en  
enklare lunch – men vi önskar att du har hatt på dig!

Vi har bokat ett mindre antal hotellrum för dem som 
vill bo kvar på Scandic Continental och förlänga  
sin vistelse i vår vackra huvudstad från lördag  
till söndag.

OBS! Begränsat antal platser! Först till kvarn.

Tid: lördagen den 6 maj kl 10.15 till ca 14 

Plats: Stadshuskajen (bredvid Stadshuset)

Klädkod: hatt
Varmt välkomna hälsar styrelsen i ABC-åkarna
All info finns på: www.akeri.se/arsmote

Du anmäler dig till ångbåtsfärden i samband med 
din an mälan till årsmötet. Anmälan är bindande. 
Vid frånvaro kommer vi att fakturera för våra 
merkostnader.

DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!
CHECKLISTA VID ANMÄLANCHECKLISTA VID ANMÄLAN

Använd checklistan här nedanför när du gör din  
anmälan på vår hemsida: www.akeri.se/arsmote.
Det finns nämligen en rad alternativ för dig att 
välja mellan. 

Anmälan öppnar inom kort. Håll utkik på vår  
hemsida och i sociala medier. 

TORSDAG 4 MAJ
  Lunch och em-fika
  Inbjudna förtroendevalda  

 – hur jobbar vi på bästa sätt?
  Tvårättersmiddag

FREDAG 5 MAJ
  Fm-fika
  Lunch
  Årsmötet
  Em-fika
  Trerättersmiddag med dryckespaket  

 i Gyllene salen
 Vi bjuder på underhållningen!

LÖRDAG 6 MAJ
  Ångbåtsfärd sponsrad av ABC-åkarna

LOGI
  Enkelrum 4-5 maj
  Enkelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 4-5 maj
  Del i dubbelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 6-7 maj
  Önskar ingen logi 

 
OBS! Begränsat antal hotellrum!  
Boka din plats i god tid. Först till kvarn!  
 
Sista anmälningsdag är 31 mars.

Kontakt: arsmote@akeri.se
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Det har hunnit rinna alldeles för mycket vatten under broarna 
sedan vi senast fick chansen att träffas öga mot öga, eller 
ska vi kanske säga kind mot kind. Det är hög tid att ändra på 
det. Det är därför vi nu bjuder in till en alldeles speciell dag 
och kväll där vi vill tacka dig och alla andra medlemmar  
för er delaktighet i vår starka gemenskap. Det är därför 
vi med stolthet och glädje kan berätta att det äntligen är  
dags för en hejdundrandes – K O N G R E S S ! 

S V E R I G E S  Å K E R I F Ö R E TAG  B J U D E R  I N  D I G  S O M  M E D L E M  T I L L : 

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA.
Årsmötet hålls på Scandic Continental intill 
Centralstationen i centrala Stockholm.  

På kvällen hålls kongressmiddag i Stadshuset.
(Det är ingen Nobelfest så klä dig i din stil).

Visst, det är kärva tider med oro i omvärlden 
som i sin tur påverkar vår vardag. Kanske just 
därför behöver vi, och du, ta ett tillfälle för 
att mötas, umgås och skratta tillsammans på en 

galamiddag i Stadshuset med underhållning  
i världsklass av Isaac and the Soul Company.

ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!ÅRETS BÄSTA ÅKERI SKA UTKORAS!
Stora Åkeripriset är tillbaka och vad passar 
väl bättre än att dela ut det under en fantastisk 
och oförglömlig galamiddag? 
 Ingen vill väl missa en trerättersmiddag med 
tung-gung på scenen, en tur på dansgolvet  
och många skratt i det vackra Stockholms 
Stadshus! Varmt, varmt välkommen!

STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!STORA ÅKERIPRISET ÄR TILLBAKA!

Efter tre års uppehåll på grund av pandemin  
är Stora Åkeripriset tillbaka. Syftet med Stora  
Åkeripriset är att lyfta fram och synliggöra  
riktigt bra företagare inom vår bransch.
 
Vi vill att du nominerar företag som är socialt 
ansvarstagande, jobbar aktivt med hållbarhet, 
trafiksäkerhet och inte minst är ekonomiskt stabila 
över tid. Vem som helst kan nominera: anställd, 
kollega, konkurrent eller kund – alla som är aktiva 
i branschen. Självklart ska företaget vara medlem  
i Sveriges Åkeriföretag. Sista nomineringsdag är 
15 mars. Se all info på: www.akeritidning.se.
 
Tre nominerade företag presenteras på årsmötet 
och en slutlig vinnare får ta emot priset på  
kongressens galamiddag i Stadshuset!
 
Forslunds Bulktransport vann 2019 efter starkt 
motstånd från de övriga finalisterna Emanuelssons 
Transport och Widrikssons åkeri.

SE STOCKHOLM FRÅN VATTNETSE STOCKHOLM FRÅN VATTNET

ABC-åkarna, åkeriföreningen för Stockholms och  
Uppsala län, är värd för SÅ årsmöte 2023. 

ABC-åkarna vill bjuda er som stannar i Stockholm 
över helgen på en ångbåtsfärd från Mälaren till havs. 

Vi kommer att bjuda på något att dricka samt en  
enklare lunch – men vi önskar att du har hatt på dig!

Vi har bokat ett mindre antal hotellrum för dem som 
vill bo kvar på Scandic Continental och förlänga  
sin vistelse i vår vackra huvudstad från lördag  
till söndag.

OBS! Begränsat antal platser! Först till kvarn.

Tid: lördagen den 6 maj kl 10.15 till ca 14 

Plats: Stadshuskajen (bredvid Stadshuset)

Klädkod: hatt
Varmt välkomna hälsar styrelsen i ABC-åkarna
All info finns på: www.akeri.se/arsmote

Du anmäler dig till ångbåtsfärden i samband med 
din an mälan till årsmötet. Anmälan är bindande. 
Vid frånvaro kommer vi att fakturera för våra 
merkostnader.

DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!DETTA VILL JAG BARA INTE MISSA!
CHECKLISTA VID ANMÄLANCHECKLISTA VID ANMÄLAN

Använd checklistan här nedanför när du gör din  
anmälan på vår hemsida: www.akeri.se/arsmote.
Det finns nämligen en rad alternativ för dig att 
välja mellan. 

Anmälan öppnar inom kort. Håll utkik på vår  
hemsida och i sociala medier. 

TORSDAG 4 MAJ
  Lunch och em-fika
  Inbjudna förtroendevalda  

 – hur jobbar vi på bästa sätt?
  Tvårättersmiddag

FREDAG 5 MAJ
  Fm-fika
  Lunch
  Årsmötet
  Em-fika
  Trerättersmiddag med dryckespaket  

 i Gyllene salen
 Vi bjuder på underhållningen!

LÖRDAG 6 MAJ
  Ångbåtsfärd sponsrad av ABC-åkarna

LOGI
  Enkelrum 4-5 maj
  Enkelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 4-5 maj
  Del i dubbelrum 5-6 maj
  Del i dubbelrum 6-7 maj
  Önskar ingen logi 

 
OBS! Begränsat antal hotellrum!  
Boka din plats i god tid. Först till kvarn!  
 
Sista anmälningsdag är 31 mars.

Kontakt: arsmote@akeri.se
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