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På plats i Södertälje och Sverigehuset 2018. 
 

 
Nu är det äntligen snart dags för vår årliga kundresa till Södertälje och Stockholm. 
Vi åker som tidigare med 1 buss från Vetlanda, 1 buss från Oskarshamn samt 1 
buss/färja från Gotland. Vi måste lämna snabbt svar på grund av hårt tryck på biljetter 
till evenemangen vilket gör att vi måste prioritera ägare, delägare och fordonsansvarig 
i även år! Välkomna till en givande helg med oss.  
 
Fredagen den 20 mars 2020: 
07.00 Oskarshamn/Vetlanda: Avresa till Södertälje från Be-Ge.  
07.15 Visby: Avresa till Nynäshamn, buss möter upp för tur till MW hallen Scania 

Södertälje. 
12.00 Lunch och information i Södertälje. Ej klart än var. 
13-16.30 Konferenspass 1. Framtidens bränslen och transporter enligt Scania´s syn. 
13.00 En buss avgår till Stockholm för annan aktivitet. Packning som behövs tas 

med. 
17.30 Incheckning på Scandic Hotell Continental  
18.00 Samling för gemensam information.   
19.00 Gemensam middag på Wallmans Salonger, Teatergatan.  



 
Lördagen den 21 mars 2020: 
-09.00 Frukost 
09-15.00 Konferenspass Scania Lindvreten med tema Tjänster, Finansiering. 

Hållbarhet, teknik och alternativa bränslen. 
17.30 Samling i lobby 
18.30 Gemensam middag på Cirkus som avslutas med Arvingarnas nya Show.  
 
Söndagen den 22 mars 2020: 
–09.30   Frukost och hemfärd. Båt till Visby avgår ca 11.45. 
 
 
Följande ingår: 

- Bussresa t/r (1 buss Oskarshamn 45 personer, 1 buss Vetlanda 45 personer samt 
1 buss från Visby med 20 personer till Stockholm. Max 110 personer. 

- Kaffe med fralla Scandic Norrköping respektive på båten. 
- 2 nätter i dubbelrum med frukostbuffé på Scandic Continental.   
- 2 middagar med entré, garderob och showavgift, inkl. kaffe men exkl. dryck  
- Lunch på hemvägen.       

 
Pris:   5.495:-/person exkl. moms.  
 
Tillägg: Enkelrumstillägg 1.490:-/person. 

Måltidsdrycker tillkommer. 
  
Anmälan är som vanligt bindande och först till kvarn gäller, dock senast 2019-12-14. 
På grund av hårt tryck av biljetter till evenemanget vill vi prioritera ägare, delägare och 
fordonsansvarig. Övriga anställda är välkomna i mån av plats.  
 
Anmälan görs till Bosse 0383-467319 (Bo.svard@bil.be-ge.se) , Thomas 0491-761520 
(thomas.olofsson@bil.be-ge.se) , Håkan 0383-467321 (hakan.berg@bil.be-ge.se) , Mikael 
0498-691461 (mikael.brodin@bil.be-ge.se) eller Tomas 0491-761501 ( 
tomas.engsund@bil.be-ge.se).  
 
 

/Bo Svärd/Thomas Olofsson/Mikael Brodin/Håkan Berg/Tomas Engsund 
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