
Program a rsmo te 2015     

Plats och transport 
Årsmötet hålls på Gullbringa Golf och Country Club i Hålta som ligger utanför Kungälv och Marstrand. 

Det är samling 15.00 och vi rekommenderar de som ska övernatta att vara på plats 14.30 för att 

hinna installera sig på sitt boende. 

För resande med bil: 

Kör väg 168 från Kungälv mot Marstrand.  

Efter 14 km finns på vänster sida, efter en busshållplats, en avfartsväg märkt med "golfbana" och 

GGCC:s klubbmärke - en grön fyrklöver.  

För resande med tåg: 

Närmsta tågstation är Ytterby. Vi kommer samordna hämtning från Ytterby och det är viktigt att man 

anger i anmälan att man vill bli hämtad där. 

Program lördag 2/5 
 15.00 Samling på Gullbringa Golfklubb  

 16.00 Studiebesök Laddpunktens unika laddstation i Kungälv  

 17.00 Hans-Olof Nilssons självförsörjande ekohus i Angered 

 19.00 3-rätters middag på golfklubben + Presentation av Orusts Kretsloppsakademi 

(310 kr)* 

*Middagen kostar 400 kr, men Elbil Sverige subventionerar med 90 kr per person. 

Program söndag 3/5 
 9.00 Mingel och kaffe 

 9.30 Årsmötesförhandlingar och gruppfoto 

 11.00 Elbilsprovning med Tesla, Renault, Nissan och Kia 

 13-16 Lunch (89 kr) 

 Avslut 
 

Kontaktpersoner: 

Mats Thulin 

mats.thulin@elbilsverige.se 

076-139 73 20 

Sven Forsberg 

sven.forsberg@elbilsverige.se 

0704-670882 

Se nästa sida för övernattningsmöjligheter.  

mailto:mats.thulin@elbilsverige.se
mailto:sven.forsberg@elbilsverige.se


Övernattning 

Hotell 
 

inkl frukost på Lökeberg 

konferenshotell. 

Enkelrum : 995:-/dygn  

Dubbelrum: 1200:- /dygn 

separata sängar. 

Mer info:  

http://www.lokeberg.se 

Bokning görs via hemsida eller 

0303-227190, ange att du tillhör 

Elbil Sverige. 

 

 

Privat eget boende i stuga finns. totalt 8-sängar 
 

500:-/ dygn/person  Frukost och 

sängkläder ingår ej 

(lakan,örngott,påslakan får man 

ta med) 

(Alt, kan man dela dubbelsäng, 

delar då på priset.) 

Det finns 4+2+2 sängar 

10A laddning finns på alla tre 

stugor. 

Mer info: 

http://invest.gullbringa.com/?page_id=18 

Bokning görs via hemsidan eller 0303-22 71 61, ange att du tillhör Elbil Sverige. 

 

 

Frukost kan man köpa på golfklubben eller så tar man med den. 

http://www.gullbringagolf.se/se/restaurang 
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