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PÅMINNELSE TILL ISOLERARNAS HÖSTMÖTE 
den 21- 22 september 2017 

 
Vårt traditionella höstmöte hålls denna gång på Skogshem & Wijk, Lidingö. Även i år har vi delat upp det på 
två halvdagar, börjar och avslutar med lunch. 
 
Skogshem & Wijk ligger bara tio minuters bilfärd från Ropsten. Från Stockholms innerstad kör mot 
Värtahamnen, därefter över Lidingöbron, sväng av höger från bron mot "Elfvik". Fortsätt cirka 8 km på Norra 
kungsvägen tills du ser skylten "Skogshem & Wijk" ner till höger. 
 
Vi återkommer med ett ordentligt program efter semestern men det kommer givetvis att handla om 
rapportering, uppföljning Behörig Lösull, ny utbildning och tredjepartskontroll. 
 
Vi hoppas och önskar se Er på Skogshem & Wijk  http://www.skogshem-wijk.com/  
  
 
Kallade är förutom våra medlemmar även landets samtliga leverantörer. 
 
Preliminärt program torsdagen den 21 september 
11.45 Samling för gemensam lunch i hotellets matsal 
12.00 Lunch 
13.00 Samling och hälsa välkomna samt presentation och inledning  
13.30 Utbildning bakgrund och status idag. Presentation Jobsafe och ny 

webbaserad basutbildning 
15.00 Kaffe 
15.30 Leverantörerna informerar  
 Därefter gemensam aktivitet 
19.00 Middag 
Preliminärt program fredagen den 22 september 
09.00 Samling, genomgång av 3:e partskontroll. Information 
10.00 Föreningsinformation 
11.00 Frågestund och diskussion  
11.30 Avslutning därefter lunch 
 
Anmälan görs senast fredagen den 8 september 2017 på bifogad blankett. Dock helst mail 
lars.sandstrom@bygg.org 
 
Kostnad:  Enkelrum helpension exkl måltidsdryck, Ni betalar vid utcheckning, ca 2 000,- 
Transport: För er som åker allmänna färdmedel, meddela kansliet, transport från Centralstation kan ev 

erbjudas. 
  
För ytterligare frågor kontakta gärna undertecknad. 
Med vänliga hälsningar och väl mött på Skogshem & Wijk 
 
Lars Sandström 
Insändes senast fredagen den 8 september 2017 till: 
Lösullsentreprenörerna 
Box 5054 
102 42 STOCKHOLM 
Tel 08-698 58 73 
E-mail: lars.sandstrom@bygg.org 
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Anmälan till Lösullsentreprenörernas höstmöte den 21- 22 september 
 
 
 
Företag:………………………………………….. 
 
 
Ja jag/ vi kommer på höstmötet: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

Namn Ja, önskar rum Dubbel/Enkel 
 
 
 
Vårt företag kan tyvärr ej deltaga i föreningens höstmöte  
 
Jag vill att följande fråga/frågor tas upp på höstmötet: 
 
…………………..…………………………………………………………………. 
 
…………………..…………………………………………………………………. 
 
…………………..…………………………………………………………………. 
 
 
…………………………… ………………………   
Ort   Datum 
 
…………………………… 
Underskrift 
 
 


