
BOKNINGSINFORMATION

Alt 1: Enkelrum: 3 700:-/person + moms  
(avgår 1 000:-/bolag*), ingår: 1 hotellnatt. Frukost fredag.
Fika och Lunch torsdag och fredag. Julbordsshow torsdag.  
Dryck till samtliga måltider (läsk, vatten, öl, vin)

Alt 2: Del i dubbelrum: 3 100:-/person + moms (avgår 1 000:-/bolag*),  
ingår: 1 hotellnatt. Frukost fredag. Fika och Lunch torsdag och fredag.  
Lunch, Julbordsshow torsdag. Dryck till samtliga måltider (läsk, vatten, öl, vin)

Alt 3: Endast konferens, ej boende: 2 000:-/person + moms  
(avgår 1 000:-/bolag*), ingår: Fika och Lunch torsdag och fredag.  
Julbordsshow torsdag. Dryck till samtliga måltider (läsk, vatten, öl, vin)

*OBS. 1 000:- + moms är förbetalt per bolag via 
medlemsavgiften och dras av från bokningskostnaden.

Bokning sker via E-post: magnus.gunnarsson@solskyddsforbundet.se
OBS! Anmälan är bindande. För att säkerställa att vi kan genomföra förbunds-
kongressen enligt plan önskar vi din anmälan senast 22 september.

 

SVENSKA SOLSKYDDSFÖRBUNDET är en branschorganisation för företag, verksamma som 
komponenttillverkare , grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

Förbundet arbetar med övergripande branschfrågor och bedriver kursverksamhet, forskning 
samt är aktiv i kommittéer och arbetsgrupper inom olika organisationer och fungerar därmed 

som “branschens språkrör”. Förbundet konsulteras även som rådgivande organ vid t.ex. tvister 
i samråd med t.ex. konsumentorganisationer.
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THE STEAM HOTEL VÄSTERÅS  
23–24 NOVEMBER

VÄLKOMMEN PÅ KONGRESS!
Svenska Solskyddsförbundet hälsar alla medlemmar välkomna  

till årets förbundskongress den 23-24 november på nyöppnade  

The Steam Hotel i Västerås. De senaste årens kongresser har varit  

välbesökta och mycket uppskattade. Det har därför varit en rejäl  

utmaning för kongressgruppen att även i år kunna erbjuda ett  

intressant upplägg. Vi är dock fyllda av tillförsikt att även årets  

förbundskongress kommer att tilltala de allra flesta sett ur innehållet  

i kongressprogrammet och de spännande lokalerna som kongressen 

hålls i. Flera kära återseenden hoppas vi också kunna bjuda på…

VÄL MÖTT I VÄSTERÅS!

Med vänliga hälsningar,
Magnus Gunnarsson, Förbundssekreterare

THE STEAM HOTEL – THE SKY IS NOT THE LIMIT!

Från skaparna av prisbelönta Ystad Saltsjöbad, Falkenberg Strandbad och  
Hotel Pigalle presenterar vi nu The Steam Hotel. En gång landets främsta  
energiförsörjare, ett 100 år gammalt ångkraftverk vid Mälarens strand.  
Nu 18 våningar spa-, resort- och konferensdestination. 

• Direkttåg från Stockholm, 55 minuter
• Direkttåg från Göteborg, ca 3.30 timmar
• Flygplatserna Arlanda och Bromma, ca 1 timma bort med taxi/buss
• Flygplats Västerås/Stockholm, ca 5 minuter bort med taxi/buss

The Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, Västerås
www.steamhotel.se



23 NOVEMBER

Efter den sedvanliga förbunds- och bolagsstämman startar torsdagens  
kongressprogram där vi ser fram emot intressanta framträdanden från Anders  
Hall, marknadsansvarig och styrelseledamot i ES-SO, och Angela Ahola,  
psykologidoktor med intryck i fokus. Årets pristagare för Solskyddspriset  
kommer att koras. Förbundsmiddagen blir i form av julbord där vi  
avnjuter Magnus Carlssons och Jessica Anderssons fantastiska show –  
”Steamy Christmas – Walk in, Disco out!”-. 

Några hålltider:
Tid Aktivitet
10.00  Inregistrering startar
11.00   Öppning av årets kongress  
11.15   Förbunds- och bolagsstämma
11.45  Kongressprogrammet startar
19.00  “Steamy Christmas - Walk in, Disco out!”

24 NOVEMBER

Vad händer och vad är på gång? Svenska Solskyddsförbundet startar dagen med att 
informera från sina fokusområden. Pär Johansson (Glada Hudikteatern) tar sedan 
över och leder kongressen i mål.

Några hålltider:
Tid Aktivitet
09.00  Solskyddsförbundet informerar
10.00   Pär Johansson  
12.00   Avslut och lunch

   MISSA INTE:

Anders Hall (ES-SO, European Solar Shading 
Organization/Somfy International).

Det var några år sedan sist och vi är jätteglada att åter kunna presentera en av 
solskyddsbranschens främsta galjonsfigurer som föreläsare på årets kongress.  
Anders har en del mycket intressanta ämnen och nyheter att presentera för oss: 

• Smart Solar Shading – marknadskommunikation i kombination med utbild- 
   ning. Smart Solar Shading är ett koncept under utveckling inom ES-SO och som  
   kommer introduceras för Svenska Solskyddsförbundets medlemmar.
• ES-SDA (European Solar Shading Products Properties Database), denna produkt- 
   databas lanserades 2016 av ES-SO. Anders ger oss en uppdatering om data-
   basens syfte och status.
• Elektrokroma glas, ett hot mot solskyddsbranschen? Hur fungerar  
   elektrokroma glas och vilka för- och nackdelar finns. 
• Solskydd world wide. Anders har hela världen som arbetsområde och  
   ger oss ett internationellt axplock från solskyddsbranschen.

   MISSA INTE:

Angela Ahola, psykologidoktor med intryck i fokus.

Skulle du köpa dig själv? Angela Ahola är doktor i psykologi och föreläser om 
första- och andra intrycket, inflytande, kommunikationstrender och brandingens 
psykologi. Vad är det som avgör om andra vill samarbeta med dig, anställer dig 
eller köper av dig? Angela Aholas föredrag har hjälpt många organisationer till 
förbättrat samarbete, mer produktiva kundmöten, ökad effektivitet och ett  
bättre arbetsklimat. Hon föreläser med engagemang och tar med publiken på  
en tankeväckande lärorik resa. 

   MISSA INTE:

Steamy Christmas, Walk in – Disco out! Julbordsshow med  
Jessica Andersson och Magnus Carlsson.

Glittrigt, explosivt och fartfyllt. Kryddat med massa kärlek. Och de är på en  
mission, ett uppdrag. Att få dig att dansa! Jessica och Magnus sitter på en 
låtkavalkad lika stor som hotellet är högt. Och naturligtvis ser man till att ni  
får med er allt det bästa. Men kanske med lite mer disco i?

   MISSA INTE:

Pär Johansson, föreläsare samt grundare av och 
ledare för Glada Hudik-teatern

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD! 
ATT BLI SEDD, BEHÖVD OCH TAGEN I ANSPRÅK

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996  
Glada Hudikteatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda 
skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd mentala  
omställningar - hos grundaren, hos de medverkande och inte minst hos  
omgivningen. 
    Pärs fulla övertygelse är att om man i skolan möter killar och tjejer med  
Downs syndrom så får man inte fördomar mot utvecklingsstörda, har man en 
fröken från ett annat land så blir man inte så lätt rasist. Barn som växer upp så  
lär aldrig någonsin ifrågasätta människovärdet, det som säger att vi alla är lika 
betydelsefulla, oavsett kön, hudfärg eller intelligens. Just det har varit en stor 
drivkraft för teatern: att bryta barriärer mellan människor och få rädsla och  
fördomar att övergå i vänskap och förståelse.
 
I sitt arbete har Pär tre viktiga utgångspunkter:
1. För att växa måste man bli sedd och uppskattad för den man är.
2. Med glädje, engagemang och rätt anpassad uppmuntran kan 
   varje människa utvecklas.
3. Mångfald och samarbete mellan olika grupper berikar allas tillvaro.

Att hjälpa människor att utvecklas är det mest spännande 
av alla arbeten, menar han. Det må gälla vem som helst och var som helst,  
människor med funktionshinder likväl som multinationella företag. Pär är  
flerfaldigt belönad både som ledare och talare och visar i sitt arbete på hur  
individer kan utvecklas, trots att de till synes har svaga förutsättningar att  
lyckas. Hans devis är: det är bättre att vara riktigt bra på en sak än halvdålig  
på tio. Oavsett om talangen är att stapla konservburkar eller att sjunga som  
en fågel. Att få visa vad man kan och få uppskattning ger ytterligare växtkraft. 

Pär drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. 
Efter Pärs föreläsning med både skratt och gråt får vi ett kvitto på vad som kan 
ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger 
dem en chans att utvecklasI The STeam hoTelS förSTa julShow någonSIn har vI InTe SparaT 

på vare SIg ångan eller TryckeT. I STeamy chrISTmaS hämTar Två 
av landeTS abSoluT STörSTa STjärnor känSlan dIrekT från den 

legendarISka naTTklubben I new york – STudIo 54!

varmT välkomna TIll STeamy chrISTmaS – walk In, dISco ouT! 

Anders Hall Angela Ahola

Pär Johansson


