
PRAKTISK INFORMATION 
Datum 
13-14 september 2018  

Plats 
Svenska Mässan, Gothia Towers 
Mässans gata 8 

Viktiga datum 
Avbokning av bokat hotellrum 16 augusti 
Sista dag för bokning av hotellrum 19 augusti 
Sista anmälningsdag för anmälan 30 augusti 
Avbokning av anmälan utan kostnad 30 augusti 

Konferensavgifter 
Ex. moms Inkl. 25% moms 
2.800  3.500  
Avgiften inkluderar konferensmaterial, kaffe/te, lunch 
(enligt programmet) och middag.  

Hotellinformation 
På Hotell Gothia Towers finns förhandsbokade hotellrum 
för deltagare på Habiliteringskonferensen och bokning 
skall göras via anmälningslänken. Betalning av samtliga 
nätter sker via fakturering. Pris för enkelrum är 1420 ex 
moms (1590 inkl. moms) och för dubbelrum 1598 ex 
moms (1790 inkl. moms) inklusive frukost. 

Betalning 
Avgiften faktureras och glöm inte att uppge separat 
faktureringsadress och övrig information om sådan är 
aktuell. Vid fel angiven fakturaadress debiteras 100 kr i 
ändringsavgift. 

Avbokning av deltagande 
Avbokning skall göras skriftligt och sändas till 
anita.backman@vgregion.se senast den 30 augusti.  Efter 
detta datum kan tyvärr ingen återbetalning ske.  

Avbokning av hotellrum 
Avbokning skall göras skriftligt och sändas till 
anita.backman@vgregion.se  
Avbokning gjord före den 16 augusti återbetalas med hela 
beloppet. Vid avbokning efter den 16 augusti kan tyvärr 
ingen återbetalning ske.  

Namnskylt 
Samtliga deltagare erhåller en namnskylt vid 
registreringen och vi ber er vänligen bära den under 
konferensdagarna.  

Registrering 
Registreringen startar torsdagen den 13 september från kl 
08.00 och är därefter öppen under konferensdagarna. 

Registreringsdisken är belägen vid Mässans gata 8, en 
trappa upp på Svenska Mässan/Gothia Towers. 

Måltider 
Kaffe/te, lunch (enligt programmet) samt middag är 
inkluderat i konferensavgiften.  
Bankettmiddagen äger rum torsdagen den 13 september 
kl 19.30 i Kongresshallen, Svenska Mässan. 
Du är hjärtligt välkommen att avnjuta en trerättersmiddag 
med underhållning och dans.  

Transporter 
Flygbussen stannar vid Korsvägen (vid Svenska 
Mässan/Gothia Towers) och restiden är ca 30 minuter.  
Pris per person vid köp via flygbussarnas hemsida: Kr 95 
för enkelresa och tur och retur Kr 185 (april 2018) 
Pris per person vid betalning på plats: Kr 105 för enkelresa 
och tur och retur Kr 195 (april 2018). Ombord på bussen 
kan du enbart betala med kort. För tidtabeller och mer 
information besök Flygbussarna 
 
Göteborg Centralstation ligger med ca 30 minuters 
gångavstånd till Svenska Mässan. Spårvagn nr 2, 4 och 13 
avgår vid Drottningtorget till Korsvägen. Biljetter köper du 
lättast på Pressbyrån eller på Västtrafiks 
försäljningsställen. Ombord på spårvagnen kan man 
enbart lösa enkelbiljett i automat och betala med kort 
eller mynt.  
För tidtabeller, reseguide, biljetter och övrig information 
se Västtrafik 

Taxi  
Vi rekommenderar Taxi Göteborg eller Taxi Kurir. Till/från 
Landvetter flygplats till Göteborgs centrum är priset ca Kr 
470 per väg inklusive moms och tilläggsavgift Landvetter 
flygplats (be om fast pris).  

Taxi Göteborg   031-65 00 00 
Taxi Kurir 031-27 27 27  

Parkering 
För parkering vid Svenska Mässan/Gothia Towers se 
parkeringskarta 

Turistinformation 
Göteborgs Turistbyrå 

Kontakt 
Konferens- och bokningscentrum 
Västra Götalandsregionen 
Göteborg 
E-post: anita.backman@vgregion.se  

Kontaktinformation under konferensen 
Registreringsdisken  0700- 82 49 95 
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http://goteborg.se/wps/portal/start/parkeringstillstand-och-parkeringsplatser/parkera/parkeringskartor/bilparkering--karta/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffw9DA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigAxu41T/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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