Vänta inte för länge‐ det kan vara fullbokat

Arbetarrörelsens båt

Årets höjdpunkt och en given start på valarbetet får du inte missa.
Boka digt för a försäkra dig och dina kamrater a ni är med när vi ‐ Kastar loss

Arrangörer och kontakt:
LO‐distriktet i Mellansverige
Socialdemokraterna i Uppsala län
Socialdemokraterna i Västmanland
Socialdemokraterna i Sörmland
Socialdemokraterna i Östergötland

‐ 070‐331 22 73 (Jessica)
‐ 072‐521 30 77 (Catrin)
‐ 073‐072 22 37 (Theresia)
‐ 016‐200 62 94 (Jonny)
‐ 070‐980 58 52 (Anders)

Facklig-politisk valupptakt
17-18/2 –2018

I samarbete med
ABF

OBS!
Bokning av hy , mat samt eventuella anslutningsresor och
parkering ombord sker direkt hos Viking Line med bokningskod: val2018

Arrangörer:
LO och Socialdemokraterna i Mellansverige
I samarbete med
ABF

Så här anmäler jag mig.
Din bokning gör du direkt ll Viking Line. De a oavse om du reser som privatperson
eller om du har ansvaret för a boka en hel grupp.

Bokningskoden för vår resa är val2018
Du kan börja anmäla dig redan nu!

Sveriges största valupptakt!
Du kommer väl med?
Den 17‐18 februari 2018 åker vi på ny med Viking Line Cinderella, vilken vi
har chartrat. Vi reser en lördag‐söndag, resan ligger digt på året och blir vår
facklig/poli ska valupptakt.
Under e dygn träﬀar du kamrater från både facket och poli ken. Du kan
delta i en mängd spännande föreläsningar och seminarier ombord, alla med
fokus på a samhället blir bäst när vi formar poli k llsammans.
De a toppas med a det sker i en fantas sk miljö, med god mat och den
vackra skärgården som glider förbi utanför fönstret. Flera utställare kommer
a vara på plats för a visa upp sin verksamhet.
‐ Följ med oss och forma fram den!

Vad får jag uppleva
Du får möjlighet a delta i seminarier, möten och workshops med många
spännande rubriker.
Tyngdpunkten kommer a vara vägen fram ll målet – valvinst 2018.
Vi kommer a inspirera varandra med goda idéer för a forma en gemensam
valrörelse. Ak viteterna kommer också a handla om poli ken. Vilken poli k är
det som skall bäras ut och som vi vill ha väljarnas mandat a fullfölja. Vi kom‐
mer a ha med oss ledande företrädare från både LO och Socialdemokraterna
såväl som från andra grenar av arbetarrörelsen. LOs ordförande Karl‐Pe er
Thorwaldsson, civilminister Ardalan Shekarabi och LOs förste vice ordförande
Therese Guovelin är några av dem du kommer möta ombord.

Upp till 30 personer.
Viking Line/privatresor

31 personer och fler
Viking Line/gruppresor

Telefonbokning 08‐452 40 00
Öppet mån–fre 08.00–19.00
lör–sön 09.00–16.00

Telefonbokning 08‐452 40 40
Öppet mån–fre 09.00–17.00

När det gäller bokning av utställningsytor ombord kontaktas LO‐Mellansverige via
E‐post ll: konferens@lo.se

Boende, mat och resor
Hy
Det ﬁnns e pris per hy som sen delas med det antalet
som bokas i hy en.
Lyxhy
1500 kr ‐ (LXB, LXA, AD2, BD2)
A‐hy
1000 kr ‐ (A4, A4R, HA3)
B‐hy
700 kr ‐ (B2, B4, B4R, HB3)
C‐hy
400 kr ‐ (C2, C4)
Läs mer om hy erna: www.vikingline.se/ombord/hy er/cinderella
Mat
Middag på lördag kväll, sjöfrukost på söndag morgon samt frukt och kaﬀe i konferensen
kostar 539 kr/person och är obligatoriskt vid bokning.
Notera: Kö , ﬁsk, vegetariskt eller eventuell specialkost väljs vid bokningen.
Lunch på söndagen kan bokas men ingår inte i det obligatoriska matpaketet ovan.
Anslutningsresor
Anslutningsresor med buss tur och retur kan bokas ll en kostnad av 190 kr /person.
Bilparkering ombord
Vi har e begränsat antal parkeringsplatser ombord 200 kr/ bil.

Karl‐Pe er Thorwaldsson

Ardalan Shekarabi

Therese Guovelin

