
Anmälningsformulär årshögtiden 8-10 maj 2015 

Anmälan till årshögtid i Ljungskile. Skickas till Harry Martinson-sällskapet,  Kulltorpsvägen 2,  

293 72 JÄMSHÖG, senast den 1 april. 

Med denna blankett kan du anmäla högst två personer.  

BETALNING: Du räknar själv ihop den totala kostnaden som du sätter in på Harry Martinson-

sällskapets bankgiro 5662-5890 senast den 24 april. Ange ”Majdagar” och namn. 

Frågor om kost och logi: konferens@ljungskile.org  Tel. 0522-686970 

 

Namn på deltagare. Högst två namn, gatuadress, postnummer och postort! 
 
Namn   ___________________________________________________________ 
 
Namn  ___________________________________________________________ 
 
Gatuadress  ___________________________________________________________ 
 
Postnummer och postort  ___________________________________________________________ 
 

Telefonnummer __________________ mobil ___________________ 

E-post __________________________ 
 
Om du önskar både kost och logi (övernattning på folkhögskolan): Endast ett alternativ är möjligt att 

välja. Om du inte vill övernatta finns övriga alternativ längre ner i formuläret.  

            Antal

FS1 Helpension i dubbelrum/pers  8 - 10 maj (2 frukost, 2 middag, 1 lunch, 2 kaffe) 1540 kr    ___

FL1 Helpension i dubbelrum/pers  8 - 9 maj (1 middag, 1 frukost, 1 lunch, 2 kaffe)   910 kr    ___

LS1 Helpension i dubbelrum/pers  9 - 10 maj (1 frukost, 1 middag, 1 lunch, 2 kaffe) 955 kr    ___



Rumskamrat: Har du önskemål om att dela ditt dubbelrum med någon annan deltagare - skriv namnet här! 

____________________________________ 

 

Om du önskar enkelrum                                Antal

ER Jag önskar enkelrum (Tillägg 300 kr per natt)     300 kr      ___ 

 

Om du inte vill övernatta Välj det alternativ du önskar. Endast ett alternativ är möjligt att välja. 

            Antal 

LM1 Dagkonferens 9 maj/pers  (2 kaffe, lunch och middag)     495 kr      ___

 L1    Dagkonferens som ovan fast utan middag/pers      325 kr      ___

 

Om du vill delta i dagsutflykten med buss söndagen den 10 maj

S1  Dagsutflykt söndag 10 maj inklusive lunch/pers      300 kr     ___

 

Summa: (Räkna samman kostnaden!) _______________________________________ 

Insättes på Harry Martinson-sällskapets bankgiro 5662-5890 senast den 24 april  

 

Speciella önskemål 
Om du har speciella önskemål, exempelvis om kost, ange dem här. _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

mailto:konferens@ljungskile.org

