
 

Välkommen till Svenska Brandsäkerhetsföretags  
 

Höstmöte 
den 

27 oktober 2022 
på 

Skydd 2022,  
Stockholmsmässan,  
Mässvägen 1, Älvsjö 

 

  



 

Torsdag 27 oktober 
9:00 – 12.00 Skydd 2022 
 Skydd pågår 25-27 oktober och på torsdag är öppettiden 9.00 – 16.00. Passa på att 

besöka våra medlemsföretag.  

 För mer information och fri entrebiljett hittar du på www.skydd.net  

13:00 – 16.00 SVEBRA höstmöte (konferensrum på Skyddsmässan) 
 Styrelsen informerar vad som händer och speciellt kring SVEBRA utbildning AB och 

projektet Hållbarhet.  

 Dessutom är det ordinarie höstmöte med andra beslutet av två när det gäller nya stadgar 
samt så ska kommande årsavgifter och budget fastställas. 

 Anmäl till info@svebra.org om du vill närvara via TEAMs så kommer länk till mötet. 

19:30 Middag 
 Bord är reserverade i eget rum på Långbro värdshus och trerättersmenyn är Toast 

Skagen, Helstekt nötbogsstek och Cremé Brûlée. Anmäl på bifogat blad om du vill äta.  

Hotell Scandic Talk 
 Rum är reserverade mellan torsdag och fredag på hotell Scandic Talk. Anmäl på bifogat 

blad om du behöver ett rum. 

Fredag 28 oktober 
Inget möte.  

http://www.skydd.net/
mailto:info@svebra.org


 

 

 
Nu är det dags att anmäla sig till 2022 års höstmöte. Observera att anmälning är bindande efter 
sista anmälningsdatum. 

      Nej, tyvärr så kan ingen komma från vårt företag. 

      Nej, tyvärr så kan ingen komma men vi vill delta via TEAMS (kl 13-16). 

      Ja, vi anmäler enligt nedanstående lista 

 
Företag     Datum 

 Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Namn: (glöm inte att kryssa i 
vad ni anmäler er till) 

Höstmöte, torsdag, 
exklusive middag 

Höstmöte  
inklusive 

3-rätters middag 

Höstmöte 
enkelrum och  

3-rätters middag 
Pris: 0:- 535:- 1866:-/person 

 □ □ □ 

 □ □ □ 

 □ □ □ 

 □ □ □ 

 □ □ □ 

 □ □ □ 

*   I helpension ingår 3-rätters middag, exkl dryck. 
 

Övrig information, 
t ex matallergi 

 

 

 

 

 

 

Anmälningsblankett till SVEBRAs höstmöte 2022 

Anmälan görs till SVEBRAs kansli på e-post till info@svebra.org och måste vara kansliet 
tillhanda senast 2022-09-22.  Alla priser är exkl moms. Frågor? Ring 08-363 112 

mailto:info@svebra.org
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