LÄNSMUSEERNAS SAMARBETSRÅD

Dvärsätt 2015-09-23

Till deltagarna på Samarbetsrådets höstmöte i Vänersborg

Välkomna till Samarbetsrådets höstmöte onsdag och torsdag 21 – 22 oktober på
Vänersborgs museum.
Höstmötets konferenspass genomförs på Vänersborgs museum med början på onsdag kl
10.00. Från 09.00 finns ett fruktbord uppdukat.
Buffén tisdagkväll 20 oktober finns uppdukad fr o m kl 19.00 i det s k Lagergrenska huset för
er som kommer dagen innan och som anmält sig till denna.
Program och karta över centrala Vänersborg biläggs där aktuella lokaler är markerade.
Avstånden mellan de olika lokalerna är 2-300 m, således promenadavstånd för de flesta av
oss. Om du har ett handicap som innebär svårigheter att göra den förflyttningen ber vi dig att
kontakta undertecknad så ska vi söka en bra lösning på det. Deltagarlista skickas senare när
alla anmälningar har inkommit.
Quality Hotel där de flesta av oss bor ligger däremot ca 2 km från centrum. Några kanske
promenerar men det kommer också att finnas möjlighet att åka buss mellan hotellet och
centrum – se programmet.
OBS! Eftersom det insmög sig en otydlighet när det gäller datum och veckodagar i vår
Inbjudan till Höstmötet ber vi er dubbelkolla att det är de rätta dagarna som ni har bokat upp
för Höstmötet, nämligen onsdag och torsdag 21 – 22 oktober med buffé kvällen innan, tisdag
20 oktober.
För er som anmält sig till guideturen gäller att den utgår från museet kl 13.00 och pågår ca 2
tim. För de som så önskar kan bussen efter guideturen lämna av er vid hotellet, museet,
tågstationen eller flygplatsen. Viss anpassning till aktuella tåg- och flygavgångar kan komma
att göras.

Ev frågor kan ställas till undertecknad när det gäller program mm eller till Katarina
Jannesson, när det gäller praktiska frågor lokalt i Vänersborg, tel 070/659 03 46, e-mail
katarina.jannesson@vgregion.se.
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