
 
 
 

Kallelse till Årsstämma och Vårmöte 2017 
 

SLUSSEN 
 

Ett projekt med tekniska och juridiska utmaningar utöver det vanliga 
 

Måndagen den 15 maj 2017 
 

Slussen och Champagnebaren på Södra teatern 
 
 
_________________________________________________________________________ 

   
 
 
15:30 Studiebesök på Slussenprojektet 
 Plats: Stadsgården 8 vid Slussen (http://bygg.stockholm.se/Alla-

projekt/Slussen/Visning-av-Slussenmodellen/)  
 

Studiebesök och information om projektet på plats.  
Kaffe och bulle serveras on-the-go. 
 
Du kommer lättast till Slussen med T-bana.  
 
 

16:45 Föredrag samt Årsstämma 
 Plats: Champagnebaren Södra Teatern, Mosebacke Torg 1–3, Stockholm 
  

Föredrag om Slussenprojektet. Ta nu tillfället att lyssna på ett intressant föredrag 
om Slussenprojektets tekniska och juridiska utmaningar. Ett projekt som engagerar 
väldigt många. Advokaten John Hane och projektledaren Mats Ricknäs kommer 
berätta om strategiska tankar man haft vid de olika entreprenadindelningar som 
gjorts och vilka ersättningsmodeller och kontrakt man valt. 
Advokat John Hane (Foyen Advokatfirma) 
Mats Ricknäs (Stockholms Stad) 
 
Årsstämma och information från styrelsen, ESCL (European Society of 
Construction Law) och en kort uppdatering om AB-revideringen.  
SVEFEK:s ordförande Olof Johnson (Sveriges Byggindustrier). 
 
 

18.30 Fördrink/Mingel/Middag  
 Plats: Champagnebaren Södra Teatern, Mosebacke Torg 1–3, Stockholm 
 
 
 
 



 
 
 
Deltagande vid hela evenemanget inkl. middag: 595 kr inkl. moms 
Deltagande vid enbart årsstämma, föredrag och visning av Slussenprojektet är avgiftsfritt. 
 
Anmälan om deltagande sker genom följande länk: 
https://forening.foreningshuset.se/svefek/evenemang/visa/10099-varmote-2017 
Deltagarantalet är obegränsat men det finns endast plats för 45 sittande personer för 
föredraget på Stadsgården 8. Resten kommer att få stå. 
 
Sista anmälningsdag är den 28 april 2017.  
 
För anmälan behöver du ditt medlemsnummer. Medlemsnumret hittar du på Din senast avi 
avseende medlemsavgiften alt. genom att följande länk 
https://forening.foreningshuset.se/svefek/loggain och ange användarnamn och lösenord. Om 
Du inte kommer ihåg ditt lösenord är det bara att trycka på ”Inget lösenord?” och följa 
instruktionerna.  
 
För att anmäla till hela evenemanget, dvs även middag, kryssar du i rutan under rubriken 
”Tillval”. Anmälan är bindande. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela av- 
giften.  
 
 
 
Styrelsen hälsar varmt välkomna! 
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Konsert & Kongress 


