Välkommen till Svenska Brandsäkerhetsföretags

Höstmöte
den

11-12 oktober 2018
på
Hotel Waterfront, Göteborg

SVEBRA – SVENSKA BRANDSÄKERHETSFÖRETAG
08 – 363 112

www.svebra.org

info@svebra.org

Torsdag 11 oktober
11:30

Lunch

13:00

Höstmöte
13:00 Mötet öppnas
SVEBRAs ordförande P.O. Swedérus informerar om höstmötet

13:05 Reine Carlsson, brandman (www.reinecarlsson.com)
I Reines föreläsningar delar han med sig av sina upplevelser och
erfarenheter som han fått från sitt yrkesliv som brandman, men också
erfarenheter som föreläsare, studier och privatliv. Ni får följa Reine som
förste rökdykare när han kliver in genom ett fönster till lokalen och den
katastrofala diskoteksbranden i Göteborg 1998. Där hamnar han i ett hav av
barn och ungdomar. Han har svårt att greppa det han ser, men förstår att han
befinner mig i en katastrof och den är NU!
Detta minne har präglat Reines inre öga för resten av hans liv, men har
också inneburit att han söker ett sätt att dela med sig av sina erfarenheter
som kan leda till något gott för dem som lyssnar till honom. Med branden
som utgångspunkt går han vidare och pratar om gemensamma mål, trygghet
på arbetsplatsen, säkerhetstänkande, ledarskap och medarbetarskap. Reine
har sedan 1999 föreläst för människor inom olika
yrkeskategorier, näringsliv, skola, sjukvård, kommun och andra
organisationer.

14:15 Fika
14:45 PerOla Malmquist, Utkiken (www.utkiken.net)
Sen maj 2006 driver jag Utkiken på heltid med ambitionen att hjälpa
räddningstjänster att samverka om information och kunskap och slippa
uppfinna hjulet om och om igen.

15:30 Bensträckare
16:00 Peter Olsson, FUD1
Informerar om utbildningen och varför man ska skicka utbilda sin personal.

16:45 Avslutning
P.O. Swedérus sammanfattar dagen och informerar om kvällens aktiviteter.

SVEBRA – SVENSKA BRANDSÄKERHETSFÖRETAG
08 – 363 112

www.svebra.org

info@svebra.org

Framför hotellet står ett över hundra år gammalt porterfat. I detta fat möter
du Sveriges främsta kännare på porter som guidar bland det mörka ölets
hemligheter. På ett underhållande sätt får du inblick i vad som kännetecknar
porter, hur det tillverkas och dess intressanta historia. Tre portersorter
smakas av under provningen som tar ca en timma. Fatet rymmer 20
personer, för större sällskap sker provningen på hotellet.

17:00

Aktivitet, grupp 1

18:00

Aktivitet, grupp 2

19:00

Middag

Fredag 12 oktober
9:00

Höstmöte
9:00

Ordförande välkomnar

10:30 Fika
10:45 Höstmötet fortsätter
12:00

Lunch
För de som har beställt lunch.
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Hitta hit med bil
Trängselskatt
Mellan 06.00 och 18.29 varje måndag till fredag har Göteborgs stad en trängselskatt när du passerar
betalstationerna. Beloppet ligger på 9, 16 eller 22 kr beroende på tidpunkten, dock uppgår det maximala värdet att
betala till 60 kr per dag.

Från söder (E6)
Vid Åbromotet, avfart 66, tag av och följ skyltning Hamnar. Efter 9 km, passera genom Gnistängstunneln och följ
skyltning Stockholm/Centrum (vänster körfält). Tag av vid skylt Kiel – Klippan Ö. Sväng vänster vid trafikljuset
(kör under trafikleden). Tag vänster i nästa korsning och följ vägen mot bron. Vägen slutar framför hotellet.

Från norr (E6)
Följ skyltar Fredrikshamn. Välj högerfil i Tingstadstunneln. Direkt efter tunneln sväng höger mot skylt
Fredrikshamn. Följ nu EU-skyltar D+DK. Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid
avfarten Kiel – Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400
meter. Vägen slutar vid hotellet.

Från öster (E20)
Kör mot centrum därefter skyltar Hamnar och EU-skyltar D+DK. Vid partihallsförbindelsen, håll vänster fil. Efter
Götatunneln fortsätt rakt fram, följ skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel – Klippan Ö och sväng höger och
därefter direkt vänster. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. Vägen slutar vid hotellet.

Från öster (Riksväg 40, Landvetter Airport)
Följ skyltar Centrum förbi Liseberg därefter skyltar Hamnar. Vid Tingstadsmotet innan Tingstadstunneln följ nu
istället EU-skyltar D+DK. (håll högerfil, kör inte mot skyltar Hisingen). Efter Götatunneln fortsätt rakt fram, följ
skyltar Kiel. Sväng av vid avfarten Kiel – Klippan Ö och sväng höger och därefter direkt vänster. Följ vägen längs
älven mot brofästet ca 400 meter. Vägen slutar vid hotellet.

Från Hisingen via Älvsborgsbron
Håll högerfil på bron. Kör mot skyltar centrum. Efter bron kör mot skylt Kiel – Klippan Ö och sväng vänster vid
trafikljusen och åter vänster i nästa korsning. Följ vägen längs älven mot brofästet ca 400 meter. Vägen slutar vid
hotellet.

Parkering
Parkering finns direkt vid infarten och framför hotellet.
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Hitta hit utan bil
Taxi
Från Landvetter flygplats tar resan ca 25 minuter och kostar 583:- (inklusive flygplatsavgift á 37:-)
Från Centralstationen tar resan ca. 10 minuter och kostar 179-203:Vi har avtal med taxibolag och hjälper er gärna att förboka resan för att få ovan fasta priser. Vänligen uppge
ankomsttid, namn och om ni kommer med flyg; flightnummer.

Flygbuss
Från Landvetter flygplats avgår bussen var 20:e minut till city. Bussturen tar ca 30 minuter och kostar 95:.
Vidare till hotellet med spårvagn: Tag flygbussen till Kungsportsplatsen och därifrån spårvagn linje 3.

Spårvagn
Ta linje 9 mot Kungssten (snabbast) eller linje 3 mot Marklandsgatan. Båda dessa linjer går från t.ex.
Centralstationen eller Brunnsparken. Resan tar ca 15 minuter och vagnar avgår var 5:e – 10:e minut. Stig av vid
hållplatsen Vagnhallen-Majorna. Hotellet ligger på 5 minuters promenad från hållplatsen (se karta nedan).

Båt
Ta Älvsnabben från Lilla Bommen (nära Operan) eller Stenpiren (nära Järntorget). Resan tar 20-25 minuter och
båten avgår en till två gånger i timmen. Gå av vid Klippan. Därifrån tar det knappt 5 minuter att gå till hotellet.
Du kan betala din spårvagns- eller båtresa på följande sätt: Med betalkort i en automat ombord, eller med din
mobiltelefon, vilket kräver att du laddar ner en app. från www.vasttrafik.se En enkel resa kostar 28:–
I vår hotellreception säljer vi förutom enkelbiljetter även 1-dygns och 3-dygnskort med obegränsat resande.
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