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På gång 2016 
 

   20-21 okt Kreativa dagar   
  kalkylering och prissättning 
  Stockholm 

   21 okt Höstmöte Stockholm  

På gång 2017 

   23-24 mars Nordisk kongress     
  Stockholm  

   24-26 mars förbundsårsmöte  
  Stockholm  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Höstmöte i ”goa” Göteborg 1-2 dec 2016 
 
I samband med Euroskills 2016 bjuder vi in till 
Trädgårdsanläggarnas höstmöte i Göteborg då kollegor från 
hela landet träffas för gemenskap, byta erfarenheter och 
utbilda sig. Vi kommer att få en föreläsning och uppdatering 
om LOU och bättre kunskap om konsumententreprenader med 
Nathalie Svensson från Nordic Law, "vår förbundsjurist". 
Nordic Law är förbundets och dess medlemmar behjälpliga i 
juridiska frågor av olika slag och har specialistkompetens bl.a. 
inom områdena entreprenadrätt, upphandlingsjuridik, allmän 
affärsjuridik, processer, fastighetsrätt och miljörätt. Natalie 
Svensson har ca 15 års erfarenhet av allmän affärsjuridik, 
entreprenadrätt och offentlig rätt (bl.a. offentlig upphandling)  

Vi träffas denna gång på hotell Panorama  

Program  
 
1 december  
12.00   Lunch 
13.00   Entreprenadjuridik, vår förbundsjurist kommer och    
             föreläser om nyheterna i LOU och hur du skall skriva                
             kontrakt m.m. 
15.00   Fika 
15.30   Entreprenadjuridik forts. 
16.00   Info förbundet 
19.00   Gemensam middag med domare och lagledare för   
             trädgårdsanläggning Euroskills, representanter från ELCA och 
             Nordiska förbunden  
 
2 december 
09.00- 10.00 Nätverkande och promenad till Svenska mässan 
10.00 – 13.00 Besök på Euroskills  
13.00   Lunch   
Hemfärd 

 
 
  

http://worldskillseurope.org/
http://svenskamassan.se/sv/
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Priset för dessa dagar är för medlemmar 2000:- i enkelrum 
 
För dig som ännu inte är medlem men vill komma och träffa oss 
bjuder vi på kursen, ev. övernattning kostar 1000:- i enkelrum 
 

Välkomna 

Anmälningsblankett höstmöte Göteborg  

Det är klart vi kommer till ”Götet” 

Företag  ………………………………………………………………….. 

Adress  ………………………………………………………………….. 

   ………………………………………………………………….. 

Deltagare        ……………………………………………………….. 

Deltagare        ……………………………………………………….. 

Deltagare        ……………………………………………………….. 

 

Specialmat  ……………………………………………………………….. 

 

Vi behöver din bindande anmälan senast 2016-10-28 

 

Skickas till info@tradgardsanlaggarna.se  

Trädgårdsanläggarna 

Holmavägen 10  

289 32 Knislinge 

mailto:info@tradgardsanlaggarna.se

