
 

 

Följ med till 

ÅLAND 

 

 

 

 

Förbundsårsmöte  
den 22 – 24 mars 

2019 
 

  



 

 

PROGRAM 

 

Fredag 22 mars 2019 
Ta båtbussen direkt till Kapellskär från Cityterminalen i Stockholm kl. 12.30. Därefter en båtresa på 2 h och 15 min till 

Mariehamn på Åland. Där väntar vistelse på Hotell Arkipelag (www.hotellarkipelag.ax) i Mariehamn, där middag och 

information om Åland står på programmet första kvällen. 

 

Lördag 23 mars 2019 
Vi börjar lördagen med frukost på Hotell Arkipelag och därefter tillägnar vi förmiddagen åt förbundsårsmötet. Under 

tiden kan medföljare åka på utflykt till musteriet Grannas äppel på norra Åland. Lunchen serveras för alla på 

restaurang Indigo som ligger tvärs över gatan från hotellet.  

Christoph Treier – mental coach 

Efter lunch föreläser Christoph Treier för oss. Han har en unik förmåga att få varje individ att prestera på sin 

toppnivå, och är en av de främsta i hela Europa. Temat under föreläsningen är ”Hur behåller man motivationen att 

verka som företagare?”. 

Mer info om Christoph Treier: www.treier.fi 



 

 

 

Innan middagen som avnjuts på restaurang Smakbyn finns det tid för avkoppling på hotellet. 

Smakbyn (www.smakbyn.ax) drivs av ålänningen och mästerkocken Michael Björklund som bland annat blev årets 

kock år 2000 och i dag driver flera framgångsrika restauranger på Åland och runt om i Finland. 

 

Söndag 24 mars 2019 

Helgen avslutas med frukost och utcheckning från Hotell Arkipelag. Båten från Åland går kl. 12.45 från Mariehamn.  

Du är åter vid Cityterminalen i Stockholm ca kl. 15.40 på söndagseftermiddagen. 

 

För de  

kvällspigga efter 

restaurangbesöket 

finns nöje och 

underhållning på 

hotellet. 



 

 

 
 

 

 

 

 

VI KOMMER PÅ FÖRBUNDSÅRSMÖTET: 

Förnamn Efternamn Födelsedatum Enkel-
/dubbelrum 

Viking Line Eckerölinjen  
BOKA SJÄLV 

      

      

      

      

Buss- och båtresa med Viking Line ingår i priset (4300 kr/person alt. 4800 kr/person). 
Om du väljer att åka med Eckerölinjen till Åland så bokar och betalar du båtresan själv. 

SPECIALKOST: 

Förnamn  Efternamn Typ av specialkost 
   

   

   

   

 

 

Fortsättning på nästa sida… 

PRIS: 

4300 kr/person för dubbelrum 

4800 kr/person för enkelrum 

ANMÄLAN: 

Anmälan till kansliet senast den 8 februari 2019. 

info@tradgardsanlaggarna.se  
Frågor och funderingar? Kontakta kansliet. 

BÅTEN TILL ÅLAND 

Det går även att åka med 

Eckerölinjen från Grisslehamn 

till Åland. 

Se turlista på 

www.eckerolinjen.se 



 

 

 

 

 

 

UTFLYKT FÖR MEDFÖLJARE lördag den 23 mars 2019: 

Förnamn Efternamn 
  

  

  

  

 

FAKTURERING: 

Företag Adress Kontaktperson 
   

 

Anmälan till kansliet senast den 8 februari 2019. 

 

 

 

 

………………………….………………………….………………… 
Trädgårdsanläggarna i Sverige  040-756 20 

Holmavägen 10    info@tradgardsanlaggarna.se 

289 32 Knislinge    www.tradgardsanlaggarna.se 

           


