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Inbjudan Sodapanneträffen 2018
Ärende

Sodapanneträffen 2018

Datum och tid

Tisdagen 15:e maj 2018, kl 0815

Plats

Domsjö Fabriker och Arkens konferensanläggning i
Örnsköldsvik

Kallas

Alla är välkomna!
…speciellt nyutexaminerade sodahusoperatörer!

Sammankallande

Domsjö Fabriker och Sodahuskommittén

Klockan 08:15 tisdagen den 15:e maj träffas vi i Arkens konferensanläggning i Örnsköldsvik,
konferensrum Pinassen.
Förmiddagen spenderas i konferenslokal, medan vi på eftermiddagen gör en rundvandring på
Domsjö Fabriker och på Övik Energi. Ta därför med oömma kläder. Domsjö Fabriker lånar ut
hjälm och reflexväst. Det är inget krav på skyddskor.
Det finns 100 reserverade rum på Elite Plaza Hotel Örnsköldsvik som ligger på Hotellgatan 9.
Hotellet ligger i hamnen i Örnsköldsvik, drygt 400 m från tågstationen. Ett enkelrum kostar
1.295 kr/natt (inklusive moms) och ett dubbelrum med helsäng, separata kuddar och täcken
1.495 kr/natt (inklusive moms). Priserna gäller så långt rummen räcker alternativt som längst
till 13:e april. För att få ett rum via den här reserveringen måste ni ange bokningsnummer
”Sodapanneträffen 2018”
Ni når hotellet på telefon 0660-23 51 00.
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 2018
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
3.
Huvudkontaktperson för fabrikens deltagare med telefonnummer/mailadress för
Tel: +46-(0)10-505 00 00

Sodahuskommittén, 169 99 Stockholm
info@sodahuskommitten.se
www.sodahuskomitten.se
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4.
5.

eventuell sista minuten information eller större förändringar.
Eventuella mat-allergier.
Faktureringsadress/faktureringsinstruktioner.

Det underlättar för administrationen om 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 15:e april. Det finns dock ingen
anledning att avvakta med era anmälningar – eller hur?
Kontaktpersoner för Sodapanneträffen är:
Mathias Dahlbäck – Domsjö Fabriker, Production Engineer
Mob: +46-(0)72-712 01 07, mathias.dahlback@domsjo.adityabirla.com
Maria Näsström – Domsjö Fabriker, CEO Assistant
Mob: +46-(0)70-381 03 45, maria.nasstrom@domsjo.adityabirla.com
David Good, DEKRA - Sekreterare i Sodahuskommitténs Skadegrupp
Tel: +46-(0)70-534 67 05, david.good@dekra.com
Preliminär agenda:
08:00 Registrering och kaffe på konferensanläggning Arken, 50 m från hotellet. Konferensrum
Pinassen
08.15 Välkomsthälsning och presentation av dagens program.
08:30 Presentationer.
Några punkter under förmiddagen är presentation av Domsjö Fabriker, Sodahuskommitténs
informationspunkter, Skutskär berättar om deras arbete med att mäta smältatemperaturen och
vad den har för betydelse. Presentation av ERFA-träffen 2017. Och några punkter till. En av
punkterna blir naturligtvis också utdelande av Sodahuscertifikat.
Lunch
Busstransport till Domsjö Fabriker och Övik Energi för rundvandring i mindre grupper.
Busstransport tillbaka till hotellet.
19:15 Middag på restaurang Mamma Mia cirka 150 m från hotellet.

Programet är inte helt 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 om cirka 15 minuter åt er.
Varmt välkomna önskar Domsjö Fabriker och Sodahuskommittén!
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