
Nu ses vi snart!
Varmt välkomna till vårt första Havs- och vattenforum.
Detta är både en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan 
och en förhoppning om att vi alla är lika fulla av förväntan.

Havs- och vattenforum är en mötesplats där alla deltagare bidrar. Genom möten och 
diskussioner tar vi intryck och ger avtryck i det framtida arbetet för en bättre havs-  
och vattenmiljö. Här möts människor med olika kunskaper och erfarenheter. Våra egna 
invanda perspektiv kan komma att påverkas och våra egna ståndpunkter kan påverka 
andras ställningstagande. Var beredd på att delta aktivt så att vi alla får ut så mycket  
som möjligt av vårt första Havs- och vattenforum. 

Du får möjlighet att redan vid registreringen välja vilka Djupdykningar – diskussionsgrupper 
– du vill vara med om. Kanske vill du ta tillfället i akt att få veta mer om ett område som du 
inte tidigare haft möjlighet att sätta dig in i? Du får ett tryckt program när du kommer,  
men kika gärna redan nu, det finns på vår hemsida:

www.havochvatten.se/havsochvattenforum

Havs- och vattenforum äger rum på Hotell 11´s konferensanläggning i Eriksbergshallen.
Adress: Maskingatan 11, 417 64 Göteborg

Karta: www.hotel11.se/Hitta+till+oss__1053.html

Dit tar man sig enklast med buss nr 16, gå av på hållplats Eriksbergstorget alternativt  
med färjan Älvsnabben från Lilla Bommen och gå av vid Eriksberg färjeläger. Västtrafik  
har en bra app och en hemsida där du smidigt kan kolla tiderna för båt och buss: 

www.vasttrafik.se

•  Registrering kommer att äga rum mellan kl 9 och 9.45

•  Vi är 360 anmälda, så kom gärna i god tid

•  Du som har bokat hotellrum kan checka in från klockan 15.00

•  Dag ett avslutas kl 16.30

•  Middag och underhållning inleds med fördrink kl 18.00

•  Dag två börjar kl 9.00

•  Utcheckning hotellrum senast kl 11.00

•  Konferensen avslutas med gemensam lunch kl 12.15


