
Tunga fordon;  Studiebesök Scania Södertälje

Anmälan görs senast 21 jan via mail; karin@tungafordon.com eller Karin Nilsson; 0705 303 767.
Dagen är kostnadsfri för Tunga fordons medlemsföretag och inbjudna. Alla står för sina egna resekostnader.
Ange om Du behöver specialkost.

Välkommen!

Välkommen att följa med på studiebesök till Scania. Programmet tyder på en spännande dag. En extra effekt 
av tågresan dit och hem är att medverkande lär känna varandra mer.

Lämpligt tåg går från Växjö kl. 06.08 och därefter är det tåg 522 kl. 06.31 från Alvesta som gäller. Efter byte 
Linköping anländer vid till Södertälje syd. kl. 09.51. Scania ombesörjer transfer under hela dagen. Om Du 
kommer från annat håll eller med annat transportmedel, meddela detta vid till mig vid anmälan!

Hemresan görs lämpligast med tåg från Södertälje Syd kl. 16.45.

Värd för dagen är Henrik Dahlsson, Senior Advisor Hållbara transporter. Henrik håller i mötet kl. 15.00.

Guider under dagen är Peter Bartelsson och Per-Åke Sunnefors.

            TID:             torsdag 31 januari 2019, kl 10:15 - 16:00 
            PLATS:       Scania Södertälje

	  
	  
	  	  

	   	  	   	  	  

09:51	  	   Södertälje	  Syd	  (tåg	  
inkommer	  09:51)	  	  

Transfer	  till	  
Motormonteringen	  	  

	  	  

	   	  
10:15-‐11:30	  	   Motormonteringen	  	   Guidad	  visning	  	   	  
11:30	  	   “	  	   Transfer	  till	  Demo	  

Centre	  	  
	  	  

11:45	  	   Demo	  Centre	  	   Dagens	  husman	  	   	  	  
13:00	  	   Demo	  Centre	  	   Testkörning	  	   	  	  
14:30	  	   “	  	   Fika	  buffé	  	   	  	  
15:00-‐16:00	  	   “	  	   Eget	  möte	  i	  hörsalen	  	   Henrik	  Dahlsson	  	  
16:00	  	   Demo	  Centre	  	   Transfer	  till	  

Södertälje	  Syd	  	  
	  	  

	  

Program för dagen


