
Sodahuskommittén 

Sodahuskommittén, 169 99 Stockholm 

Tel: +46-(0)10-505 00 00       info@sodahuskommitten.se         www.sodahuskomitten.se       Org.nr 802402-2165 

 

 

 

 

 

 

  

Inbjudan Sodapanneträffen 2016 
 

 

Ärende  Sodapanneträffen 2016 

 
Datum och tid 

 

Onsdagen 11:e maj 2016, kl 08
30

 

Plats  

 

Valmet Göteborg 

Kallas Alla är välkomna!  

…speciellt nyutexaminerade sodahusoperatörer! 

Sammankallande Valmet och Sodahuskommittén 

 

  
 

Klockan 08:30 onsdagen den 11:e maj träffas vi i Hamnarbetarhuset, Gamla Ceresgatan 3, 

Göteborg. 

 

Förmiddagen spenderas i konferenslokalen, medan vi på eftermiddagen gör en rundvandring i 

Valmets verkstad följt av ett studiebesök hos Mölndal Energi. Ta därför med oömma kläder. 

Skyddskor behövs dock inte. 

 

Valmet har reserverat 70 rum på First Hotel G som ligger ovanpå Göteborgs centralstation. Ett 

enkelrum kostar 1.233 kr/natt och ett dubbelrum 1.433 kr/natt.  

Priserna är Valmets avtalspriser och gäller så långt rummen räcker alternativt som längst till 

11:e april. För att få ett rum via den här reserveringen måste ni ringa hotellet på 031-63 72 00 

och ange bokningsnummer ”VAL100516” Det går inte att maila eller boka via nätet.  

Mer info om First Hotel G finns på deras hemsida www.firsthotels.se/vara-hotell/hotell-i-

sverige/Goteborg/First-Hotel-G/. 

 

Ni får naturligtvis välja annat boende om ni har egna avtal eller önskemål. Hotellkostnaden 

ingår inte i deltagaravgiften. 

 

Förutom bokning av hotell önskar vi att ni anmäler ert deltagande på Sodapanneträffen 2016 

via mail till david.good@dekra.com . 

I mailet ska minst följande framgå: 

1. Namnet på den anmälande fabriken 

2. För- och efternamn på samtliga deltagare 

Handläggare Datum  Utgåva 

David Good  2016-03-08  1 

Mobil: +46-(0)10-455 17 54 

SMS: +46-(0)70-534 67 05 

   

david.good@dekra.com   
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3. Huvudkontaktperson för fabrikens deltagare med telefonnummer/mailadress för  

eventuell sista minuten information eller större förändringar.  

4. Eventuella mat-allergier. 

5. Faktureringsadress/faktureringsinstruktioner. 

 

Vi är mycket tacksamma för att ni även meddelar David Good om er fabrik INTE avser deltaga 

vid detta års Sodapanneträff. 

 

Deltagaravgiften för Sodapanneträffen är 3.500 kr per person exkl. moms. Avgiften faktureras 

i efterhand. Hela avgiften kan komma att debiteras om avbokning sker senare än 1 vecka innan 

träffen. Ni kan dock ändra namnen på deltagarna ”in i det sista”. 

 

I avgiften ingår konferens, lunch, middag och busstransporter men inte hotellkostnad.  

 

Anmälan ska vara till david.good@dekra.com tillhanda senast 11:e april. Det finns dock ingen 

anledning att avvakta med era anmälningar – eller hur? 

 

Kontaktpersoner för Sodapanneträffen är: 

Ulf Bergström – Valmet, Ledamot i Sodahuskommittén 

Mob: +46-(0)70-609 12 90, ulf.bergstrom@valmet.com   

David Good, DEKRA - Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp  

Tel: +46-(0)70-534 67 05, David.good@dekra.com 

 

Preliminär agenda: 

08:00 Samling utanför First Hotel G. Guider från Valmet tar oss med stadsbussarna till 

konferenslokalen. 

08.30 Registrering och kaffe i Hamnarbetarhuset, Gamla Ceresgatan 3, Lindholmen, Göteborg. 

08.45 Välkomsthälsning och presentation av dagens program. 

09:00-… Presentationer. Några punkter på agendan är nyheter från Valmet, 

Sodahuskommitténs informationspunkter och utdelande av Sodahuscertifikat. 

Lunch 

Promenad till Valmets verkstad: Visning av verkstaden och metallografilabboratoriet. Därefter 

buss till Mölndal Energi som blev utnämnt till Årets Fjärrvärmeföretag 2015. Mölndal Energi 

har en modern BFB panna från Valmet och de har de senaste åren arbetat för att öka 

prestandan i sin anläggning. BFB-pannan kan idag gå 15% över den effekt som den 

ursprungligen konstruerades för och ytterligare steg är planerade. 

Busstransport tillbaka till hotellet. 

Cirka 18:45 - Middag  

 

Förmiddagens program är inte spikat än. Har ni gjort något spännande på ert bruk och vill 

berätta om detta så hör av er till David Good och fråga om han kan klämma in ett 

presentationspass åt er. 
 

Varmt välkomna önskar Valmet och Sodahuskommittén! 
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