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Skånes Plan- och byggdag 2018
Välkommen till den sjätte upplagan av Skånes Plan- och byggdag, den 9 oktober i Knislinge,
Östra Göinge kommun. Plan- och byggfrågorna får en möjlighet att hanteras i detta forum för
kunskapsutveckling, diskussion och nätverkande mellan alla oss som arbetar med dem.
Det årligen återkommande arrangemanget genomförs av Kommunförbundet Skåne och SLU
Alnarp, i år med Östra Göinge kommun som värd för en dag om planerings- och byggfrågor
med stark regional förankring.
Dagen avslutas med att Östra Göinge kommun bjuder in till mingel och buffé.
Vi kommer att tillbringa dagen i lokaler som är under omvandling som en bricka i utvecklingen
av Knislinge, fastighetsutvecklare är Sven Norup.
Observera möjligheten att få busstransport vid ett tillfälle för anslutning mellan Hässleholm C
och dagens konferens i Knislinge vid morgon respektive eftermiddag.
Programmet i sin helhet presenteras inom kort, tillsvidare är detta en inbjudan som möjliggör
anmälan och säkerställer er en plats på 2018 års upplaga av Skånes Plan- och Byggdag!
Tid:
Tisdag den 9 oktober 2018, kl. 09.30-16.00
Registrering från kl. 09.00.
Plats:

Knislinge, Lejongatan 10

Vägvisning:

https://www.skanetrafiken.se/sok-resa/
https://www.google.se/maps/place/Lejongatan+10,+289+33+Knislinge/@56.
1953767,14.0952487,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4656abf1faa4fa91:
0x2f2aad037c09ac67!8m2!3d56.1953767!4d14.0974374
Vi erbjuder anslutande busstransport mellan Hässleholm C och Knislinge vid
ankomst och avfärd om så anges av intresse vid anmälan, exakt tid anges
senare.
Avgiften är 1000 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår kostnad
för fika; förmiddag respektive eftermiddag samt lunch och avslutande
mingel. Vi debiterar efter genomförandet.
Deltagaranmälan görs på Kommunförbundet Skånes hemsida www.kfsk.se,
direktlänk: https://kfsk.se/konferens/?p=23900 senast den 20 september.

Kostnad:

Anmälan:

Avanmälan efter anmälningstidens utgång eller utebliven deltagare
utan namngiven ersättare debiteras hel avgift.
Information: Närmare information om konferensens innehåll lämnas av Jesper Bergnordh,
e-post jesper.bergnordh@kfsk.se eller tfn 072-885 47 59 (kan även kontaktas vid förfrågan
om ev. efteranmälan)
Avanmälan:

Varmt välkomna!
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