
 

 

 

 

 
 

Sweboats intressegrupp Svenska Varvsföreningen bjuder in till 

 
Branschträff den 2 mars på Allt för sjön i Stockholm! 

 
Kom och träffa kollegor under trevliga former på en gemensam lunch samtidigt som vi 
lyssnar på korta intressanta dragningar av ämnen som vi har nytta av i vår vardagliga 

verksamhet! 
 

Det händer mycket på miljöfronten just nu och för oss i branschen handlar det om att vara 
uppdaterade. Det är även svårt att hitta rätt personal med rätt kompetens.  

Därför är temat för träffen är Miljö samt Personalförsörjning. 
 
 
Plats: Stockholmsmässan, lokal K16. 
Datum och tid: 2 mars kl. 10:15 – 13:00 (ca) 
 
Program: Drop-in från kl. 10:00 med kaffe och allmänt surr. 
 
Kl. 10:15 - 11:40 Miljö – hur hanterar vi miljöproblemen och hur ser de senaste rönen i 
ansvarsfrågorna ut? Vad är rekommendationerna från myndigheterna? 

 Melissa Feldtman, Miljöinspektör Österåkers Kommun 

 Lina Pettersson, Miljösektionen Transportstyrelsen 

 Presentation av och aktuell status på Sweboats miljöprogram 

 Fritt fram för frågor och diskussion!  
 
Kl. 11:40 - 12:15 Personalförsörjning – hur ser behovet ut och vilka utbildningar finns?  
Hur kan branschen vara med och påverka?  

 Per Lindberg, Klart Skepp – Gymnasieutbildning i Marinteknik 

 Jens Söönergaard, Marinkraft, YH-utbildning i Marinteknik 

 Daniel Gustafsson ger en kort presentation om Lernias arbete med jobb för nyanlända 

 Fritt fram för frågor och diskussion! 
 
12:15 - framåt  

 Gemensam lunch följt av mässmingel med branschkollegor 
 
Hjärtligt välkomna – vi hoppas på ett stort och engagerat deltagande! 
önskar Göran Gross med kollegor i intressegruppen Svenska Varvsföreningen och Sweboat 
 
 
Ja - jag vill komma! 
Anmälan dig till Patric på Sweboats kansli via pb@sweboat.se senast den 23 februari.  
Antal platser är begränsat. Kostnaden är 250:- ex. moms som faktureras i efterskott.  
Skriv i anmälan om du önskar veg. alternativ till lunch. Om du inte är utställare ingår biljett till 
mässan i kostnaden. 
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