
Här kommer din bekräftelse. Läs igenom informa
tionen och kontrollera din bokning.

Ankomst
Vid ankomsten till Malmömässan får alla sina 
namnbrickor samt seminariebokningar och mål
tidsuppgifter. Inregistrering sker genom avläsning 
av QRkoden som du fått i din personliga bekräf
telse. Se till att ha den med dig. Lokalerna är 
öppna från klockan 08:00 och Sveriemötet startar 
klockan 09:30 – kom i god tid. Du som anlän
der till Malmö under torsdagen kan hämta ut din 
bricka m m redan då, Informationsdisken är öp
pen 15:0021:00. Du kan under torsdagen även 
hämta ut din bricka under Danska aftonen på 
Börshuset från 16:00.

Namnbrickan är ditt deltagarbevis och måste 
bäras väl synligt när du passerar in och vistas 
i lokalerna. Förlust av namnbricka anmäls 
omgående till informationsdisken.

Hotell och måltider
Bifogat finns din bekräftelse på måltider och ev 
bokade hotellrum. Kontrollera noga din bokning. 
Har du ändringar eller frågor – kontakta Susanne 
Pettersson på RO, tel: 073682 81 18 eller  
sus@moderat.se.

Fullbokade seminarier
Några seminarier har tyvärr blivit överbokade. Ni 
som inte fått plats har fått mail om detta för att 
byta seminarie. Det finns även information om 
detta i din personliga bekräftelse.  
Du som ännu inte gjort nytt val ber vi att du gör 
detta omgående till sus@moderat.se

Säkerhet/namnbrickor 
Varje gång du passerar in och vistas i konferens
lokalerna måste du vara noga med att bära din 
namnbricka väl synligt. Var ute i god tid, då det 
kan finnas risk för köer! 

Transporter
Eftersom det är utmärkta tågförbindelser mellan 
Malmö CTriangelnHyllie anordnar vi inte ytter
ligare transporter under helgen utan hänvisar till 
lokaltrafiken eller taxi. På din namnbricka finns 
Skånetrafikens logotyp som gäller som biljett 

(torsdaglördag) vid resor på tåg och buss inom 
Malmö stad. Mässan ligger vid Hyllie station och 
tåget tar cirka sju minuter från Malmö C.

Bagage
Det finns mycket begränsad möjlighet att förvara 
bagage på Malmömässan. Vi rekommenderar att 
använda hotellens bagagerum. 

Parkering
Det finns gott om parkering (betal) vid Malmö
mässan, i övrig hänvisas till hotellen.

Dansk afton
På torsdagskvällen är det Dansk afton från 19:00 
i Börshuset. Du kan från 16:00 även där checka in 
till Sverigemötet och få ut din namnbricka.

Fredagens middag
Fredagens middag med underhållning och dans 
hålls i restaurangdelen i Malmömässan. Midda
gen serveras vid bord, fri placering.  
Vårdad klädsel. 

Avbokningar
Hotellrum och måltider som avbokas utan ersät
tare kommer att debiteras med full kostnad.

Obs! Alla ändringar som görs i bokningen 
debiteras en administrationsavgift på 250 kronor.

Program
Ett fullständigt seminarieprogram finns på 
hemsidan och kommer att finnas utlagda vid 
incheckningen till konferensen.

Informationsdisken
Är belägen på entréplan. Den kommer att vara 
bemannad från torsdag 19/5. 

Frågor angående press hänvisas till Andreas 
Hamrin, tel: 072544 94 74, andreas.hamrin@
riksdagen.se

Frågor angående utställare hänvisas till David 
Jansson, tel: 076044 40 08, david.jansson@
moderat.se

Väl mött på Sverigemötet!

Viktig information inför  
Sverigemötet i Malmö!

Varmt välkommen!
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A Malmömässan
B Hyllie station
C Malmö Triangeln station
D Malmö C station
E Börshuset

1 Malmö Arena Hotell
2 Choice View
3 Choice Comfort
4 Clarion Collection
5 Malmö Live hotell
6 Scandic Triangeln
7 Scandic Stortorget
8 Scandic Kramer

Hotellkarta Malmö
Sverigemötet 2016


