
 

Sänd anmälan till: Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 Hovås eller fax 031 - 91 19 79 

 
ANMÄLAN TILL UTBILDNINGSDAGAR PÅ ÅGRENSKA 

 

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar kring sällsynta diagnoser, dagarna äger rum i samband med familjevistelserna som 
arrangeras på Ågrenska. Utbildningsdagarna vänder sig till personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och 
ungdomar med diagnoserna. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott 
samarbete på hemorten att familj och berörd personal deltar tillsammans.  
 
Anmälan: 
Anmälan via www.agrenska.se/kurser eller på denna blankett. Sista anmälningsdag är två veckor före utbildningsdagarnas start. 
 

Pris:  
Kostnaden är 1 950 kr per person (exkl. moms). I priset ingår Ågrenskas dokumentation för den aktuella diagnosen samt kaffe 
och lunch. Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före debiteras halva 
avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före utbildningsdagarna debiteras hela avgiften. 
 

Tid och plats: 
Vi träffas på tisdag morgon kl 08.15 för registrering och kaffe i Ågrenska Akademin. Onsdagens program börjar 8.30.  
Vi slutar 16.30 båda dagarna. 
 

Logi:  
Vi föreslår Scandic No.25, Burggrevegatan 25, Göteborg, tel:031-771 00 80. Du får själv kontakta hotellet för rumsbokning. 
Ange avtalspris Ågrenska vid bokning. Avtalspriset är 1 130 kr/rum/natt inkl frukost och "kvällens husman". Reser ni flera 
personer tillsammans erbjuder hotellet flerbäddsrum till samma förmånliga pris max 4 personer/rum. Avtalspriset gäller inte 
vid stora evenemang i Göteborg.  
Vi kan i mån av plats erbjuda hämtning vid hotellet kl 07.45. Pris: 100 kr/resa/person. Anmäl hämtning senast onsdag veckan  
före till Elisabeth Arvidsson tel:031-750 91 46, Ingrid Fabo tel:031-750 91 62. Återresan får du själv ombesörja båda dagarna. 
 

Övriga upplysningar: 
Program och vägbeskrivning finns på www.agrenska.se För information om kollektivtrafik se www.vasttrafik.se Hållplatsen 
vid Ågrenska heter Lillövägen, promenaden från hållplatsen till Ågrenska tar ca 5 minuter. 
 

Familjevistelse som anmälan avser:   Datum för utbildningsdagarna: 

Mitokondriella sjukdomar 3 - 4 mars 2015 
 

Deltager som privatperson Deltager i tjänsten (arbetsgivaren betalar) 
Namn 
 

Namn 

Adress 
 

Befattning/yrke Mobil/Telefon dagtid 

Postnr Ort Arbetsplats 

E-post adress 
 

Adress arbetsplats 

Mobil/Telefon dagtid 
 

Postnr Ort 

Företag                      Faktureringsadress, om annat än ovan 
 

E-post adress 

Kontaktperson Företag              Faktureringsadress OBS mottagarkod/kostnadsställe måste anges! 
 

Adress Kontaktperson 

Postnr Ort Adress 

Mottagarkod/kostnadsställe/referens Postnr Ort 

Kost/Allergi 
                         Vegetarisk           Specialkost          Allergi 

Mottagarkod/kostnadsställe/beställar-id/referensnummer 

Specificera Specialkost/Allergi Kost/Allergi 
                              Vegetarisk           Specialkost           Allergi 

 Specificera Specialkost/Allergi 

Behandling av personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL). För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken kurs du deltar i. Uppgifterna använder 
vi i vårt kundregister, deltagarlistor (som delas ut vid kurstillfället) och för att sända dig information om Ågrenskas verksamheter. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss. 
 


