
Anmälan till Harry Martinson-sällskapets årshögtid i Vårdinge 4–5 maj 2019 

Avgiften för hela arrangemanget är 910  kr. I denna summa ingår alla föreläsningar och 
framträdanden, för- och eftermiddagskaffe, lunch och högtidsmiddag på lördagen samt 
söndagens utflykt inklusive avgifter, resa och måltid. Extra drycker i samband med festmåltiden 
samt eventuella kostnader för logi och frukost ingår inte i avgiften. Samtliga måltider är 
ekologiska och huvudsakligen vegetariska. Till högtidsmiddagen serveras ekologisk lax. Skolan 
har en alkoholfri profil och därför serveras ingen alkohol till måltiderna. 

Om du inte har möjlighet att delta hela tiden kan du göra en delbeställning. Följande priser gäller 
(fyll i och summera på anmälningsblanketten nedan): Lö (1): Frukost med smörgås och kaffe 
8.30 à 50 kr, Lö (2): Förmiddagskaffe med kaka à 40 kr, Lö (3): Vegetarisk lunchbuffé à 120 kr, 
Lö (4):  Eftermiddagskaffe på Mölnbo bio à 0 kr, Lö (5): Högtidsmiddag på folkhögskolan à 300 
kr, Sö (6): Utflykt med guidning + villan vid Sillen,  inkl kaffe med bulle och lunch à 400 kr 

Förslag på boende finns på hemsidan, www.harrymartinson.se. Vi är tacksamma om ni anmäler 
er så snart som möjligt. Betalning och anmälan senast 19 april. Skicka in din anmälan och betala 
därefter till bg 5662-5890 eller Swish 1230970798 för att bekräfta din bokning. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Anmälan majdagar 2019 senast 19 april 

Till Harry Martinson-sällskapet, c/o Jämshögs folkhögskola, Kulltorpsvägen 2, 293 72 Jämshög. Fax 0454-492 41. 

E-post: info@jamshog.org  

Markera med x det som ni önskar delta i.  

Deltagare 1:   

Lö 1  Lö 2  Lö 3  Lö 4   Lö 5  Sö 6 

 

Namn: ..............................................................................................Avgift deltagare 1: ..................................... 

Deltagare 2:  

Lö 1  Lö 2  Lö 3  Lö 4   Lö 5  Sö 6 

 

Namn: ..............................................................................................Avgift deltagare 2: ..................................... 

Adress:.......................................................................................................................... 

E-post:........................................................................................................................... 

Telefon:............................................. Mobil ................................................................. 

Jag/vi önskar klimatkompensera min/vår resa (räkna ut på https://klimatkompensation.etc.se/ )......................kr. 
Räkna med summan i totalsumman om du önskar klimatkompensera så betalar sällskapet in en gemensam 
kompensation. 

 

SUMMA KRONOR: ............................  

 

Om du har speciella önskemål, exempelvis kost, ange dem här:...................................................................................... 

http://www.harrymartinson.se/
mailto:info@jamshog.org
https://klimatkompensation.etc.se/

