Konferensinformation
Plats
Kommun och landstingsdagarna hålls fredag den 2 – lördag den 3 mars på Elmia Kongress och Konsert i
Jönköping.

Extra event torsdag kväll – HV71 vs SAIK
För dig som kommer dagen före, och har ett intresse för Hockey, har vi ett
fantastiskt erbjudande. Denna kväll spelar HV71 mot Skellefteå AIK på HV:s
hemmaarena Kinnarps Arena i Jönköping (granne med Elmia). Vi har fått ett
specialerbjudande där du för 200 kr (ordinarie pris 300 kr) få se denna match live.
Du bokar dina biljetter redan nu på följande länk:
http://hv71.ebiljett.nu/kampanj/KD
Boka tidigt för att garantera din plats – denna match kommer att ha fullsatt arena.
Vi undersöker härutöver möjligheter till andra arrangemang på torsdagskvällen –
detta återkommer vi om på hemsidan.

Extra seminarier fredag förmiddag
Fredag förmiddag, innan kommundagarna inleds efter lunch, erbjuds du att också kunna delta i något av de tolv
extraarrangemangen. Information se tidigare under programmet.
För deltagande i extra arr EX1 och EX2 uttas ingen avgift. Däremot för EX3 – EX11 uttas en extra avgift på 150
kr för att finanseria omkostnaderna för dessa. Anmälan om deltagande i något av dessa extra arrangemang görs i
samband med din anmälan till kommundagarna.

SJ-biljetter
Boka din resa med SJ. För resor från Sundsvall och söder ut är det hyggliga förbindelser.
Som vanligt kan du boka biljett med SJ till rabatterat pris. Detta kan du göra redan nu, för att få bra pris. Länken
är http://kd.nu/sj/kommundagarna2018/

Hotell
Blockbokningar finns på 10 hotell i Jönköping. Två finns på Elmiaområdet, ett vid A6, ett i Huskvarna och
övriga är i city. Se särskild informationsfolder om hotellen. Blockbokningarna gäller fram till den 21 januari. Där
efter gäller hotellens ordinarie priser och i mån av tillgång. Samtliga hotell erbjuder, till ovan angivna priser,
också logi natt torsd-fred. Se information under Hotell på första webbsidan.
Samtliga hotell (utom Scandic – se listan nedan) har bokningskod KD2018.

Kollektivtrafiken
Varje deltagare kommer att få ett SMS från Jönköpings länstrafik ca två veckor före
kommundagarna med en länk till en app. Med denna app åker du sedan gratis på all
kollektivtrafik i Jönköping under våra dagar. Bussar linje 1 går mellan Jönköping city
(centralstationen/Juneporten) till Elmia, vid Rosenlundsbadet. Bussarna går ca var 10.e
minut.

Parkering
Som deltagare har du fri parkering på Elmia. Ett särskilt område kommer att vara markerat. Gäller under hela
konferensen.
Vissa hotell har egen parkering, men i de flesta fall hänvisas till allmänna parkeringar.

Konferensavgift
Båda dagarn a
fr o m den 21 jan
EN dag
fr o m den 21 jan
Lunch fred ag
Festkvällen fredag
Take Away lördag

1.195 kr
1.495 kr
775 kr
995 kr
135 kr
495 kr
105 kr

För att delta i extra arrangemang på fredag förmiddag uttas en avgift om 150 kr. (gäller EJ seminarium EX1 och
EX2)
Från och med den 21 januari är anmälan bindande. Se fakturerings- och avbokningsregler nedan

Fakturerings- och avbokningsregler
Så snart anmälan registrerats skickas bekräftelse via e-post.
Faktura skickas via e-post. Detta gäller såväl till enskild mottagare som till partiorganisation. För fakturering till
kommun- landsting görs detta också via e-post. Om faktura behöver sändas per brev uttas en extra
faktureringsavgift på 45 kr / anmälan.
Från och med den 21 januari är anmälan bindande. Sista anmälningsdag är den 15 februari.
För avbokning från den 21 januari uttas en avbokningsavgift om 250 kr samt för arrangören ej avbokningsbara
kostnader. Vi avbokning efter den 25 februari sker ingen återbetalning. Vid ändring av uppgifter i anmälan uttas
en ändringsavgift om 50 kr/ändringstillfälle. Vid ev påminnelse av ej betalad avgift uttas en påminnelseavgift om
50 kr/anmälan
Sista betalningsdag är den 25 februari. För betalningar som inte registrerats detta datum kommer betalning att
krävas via kort eller swish vid registreringen på plats. För EJ betalad avgift kommer den högre avgiften att
tillämpas och en extra adm avgift om 50 tillkommer .
OBS! För bokning av hotell/logi gäller villkor enligt respektive hotells bestämmelser.

Anmälan
Anmälan skall göras via anmälningsfunktionen på hemsidan. Endast anmälan gjord via denna registreras.
Anmälningsfunktionen öppnar i början av december. Sista dag för att göra anmälan är den 15 februari. OBS
förhöjd avgift from den 21 januari.

Information
För information om arrangemang och program kontakta Tommy Bernevång Forsberg, projektledare. E-post
tommy@kristdemokraterna.se eller klp@kristdemokraterna.se Telefon: 076-527 25 06
För frågor angående anmälningar skicka e-post till kommundagarna@kristdemokraterna.se
Information och frågor angående utställningar kontakta Christina Glassel, e-post Christina@canmedia.se, telefon
073-513 10 83

www.kristdemokraterna.se/kommundagarna
e-post kommundagarna@kristdemokraterna.se

