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Göteborg 24 mars 2017 

Till 

Medlemmarna i Göta älvs vattenvårdsförbund 

och andra intresserade 

 

Inbjudan till 
årsmöte för Göta älvs vattenvårdsförbund 2017 

Härmed översändes inbjudan till årsmöte för Göta älvs vattenvårdsförbund 2017.  

Mötet äger rum onsdagen den 27 april kl. 09:00-15:00 (lunch 12:00-13:00). 

Plats: Kviberg Park Hotel & Conference (Krutvägen 2) i Göteborg (för vägbeskrivning se  

          bifogad karta och förklarande text). 

Program för förbundsmötet och föredragningslista bifogas.  

Övriga handlingar översändes senare till medlemmarna samt läggs ut på förbundets hemsida. 

Vi önskar besked om deltagande på förbundsmötet senast onsdagen den 18 april.  

Lunchen kommer att serveras i anslutning till mötet, har ni några särskilda önskemål vad 

gäller mat så ange detta vid anmälan.  

För att aktualisera vårt register över kontaktperson, ombud och ersättare samt 

kontaktuppgifter för medlemmarna var vänlig att meddela även dessa uppgifter vid anmälan. 

Välkommen med anmälan till: 

Misja Melin, Tel: 031-335 51 39, 0723-70 53 29 alt. E-post: misja.melin@grkom.se  

Välkommen! 

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND 

 

Ronnie Ljungh 

ordf.        /Monica Dahlberg 

         sekr. 

mailto:misja.melin@grkom.se


 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

Hitta hit 
Kviberg Park Hotel & Conference finns i PrioritetSerneke Arena  

Använd gärna hitta.se och ange Krutvägen 2, Göteborg, alternativt  
Lilla Regementsvägen 20, Göteborg, så får du hjälp med lämplig  

färdväg från din adress.  

Åka kommunalt 

Hållplatserna Kviberg (spårvagn 6, 7, 11) och Brovägen (buss 58, 519)  
är bara en kort promenad från Prioritet Serneke Arena och med hjälp av 

reseplaneraren på Västtrafiks webbsida kan man enkelt planera sin resa. 
Restiden med spårvagn från tex Centralstationen är 10 minuter. Från 

hållplatsen gå mot, och förbi, Kvibergs Kaserner – då kan du inte missa 

Nordens största multisportarena. 

Med bil 

Kviberg Park Hotel & Conference finns i PrioritetSerneke Arena som ligger i 
östra Göteborg i Kvibergområdet. Från E6:an tar du lättast av vid avfart 

Munkebäckstorget/SKF, följ skyltning mot SKF och senare mot Utby vid 
trafikljusen. I rondellen, tag höger och du hittar uppfarten till PrioritetSerneke 

Arena på din vänstra sida. Kör därefter fram till vår adress Krutvägen 2, 
Göteborg. 

GPS-koordinater: 57.7378379, 12.0360481 

 

http://www.hitta.se/kviberg+park+hotel+och+conference/g%C3%B6teborg/LglZXnkoAK?vad=Kviberg+Park+Hotel+%26+Conference%2C+Krutv%C3%A4gen+G%C3%B6teborg
http://www.vasttrafik.se/

