Praktisk information
IMA Sweden Vårseminarium 2019
När:
Tid:

10 maj 2019
09:00 - 17:00 (registrering från 08:30)

Plats: Grand Hotel, Lund, tel. 046-280 61 00
https://www.grandilund.se/sv/home.html
Deltagare:
Alla är välkomna att delta på IMA Vårseminarium, både medlemmar och icke-medlemmar.
Kostnad för IMA:s vårseminarium inkl. middag:
3.495 kr för IMA-medlemmar
3.995 kr för icke-medlemmar
Betalning:
Vid anmälan kommer alternativ för betalning - faktura eller betalkort. Betalningen måste ha kommit
IMA tillhanda senast 19 april.

IMA Sweden Årsmöte 2019
När:

11 maj 2019

Tid:

09:00 – 11:00 (registrering från 08:30)
11:30 – 14:00 – Internationell inspirationstalare och lunch med ’bubblor’

Plats: Grand Hotel, Lund, tel. 046-280 61 00
https://www.grandilund.se/sv/home.html
Deltagare och kostnad för IMA Årsmöte
IMA Årsmöte är endast öppet för IMA-medlemmar och är kostnadsfritt.
Anmälan:
Ni anmäler er till seminariet och årsmötet via nedan länk
https://www.lyyti.in/IMASweden_Varseminarium_och_Arsmote_2019
eller via IMA Sweden hemsida www.se.ima-network.org
I anmälan lämnar ni även uppgifter om allergier och specialkost.
Sista anmälningsdag är den 16 april 2019.

Hotell i Lund:
Hotellrum är reserverade på Grand Hotel och deras systerhotell Hotel Lundia. Bokning görs direkt på
hotellet på e-mail reservations@grandlundia.se eller telefon 046-2806200.
Glöm inte att ange bokningskod.
Hotell
Grand Hotel
Lundia

9-10 maj
1.550 kr/rum
1.350 kr/rum

10-11 maj
950 kr/rum
850 kr/rum

Bokningskod
558207 (IMA vårseminarium)
574466 (IMA vårseminarium)

Priser inklusive moms och frukost. Betalning görs på plats. Antal rum är begränsat och är reserverade
fram till den 12 april 2019, efter detta datum gäller avtalade priser i mån av plats.
Resa till Lund:
Ni kan flyga till Köpenhamns flygplats Kastrup, Malmö flygplats Sturup eller ta tåget till Lund
Centralstation.
Med flygbuss från Malmö flygplats Sturup:
Flygbussen från Malmö Airport Sturup stannar på Lund C (tågstation), från tågstationen är det 150
meter till Grand Hotel. https://www.flygbussarna.se
Biljetter kan köpas i automater, på bussen (endast med kort), on-line eller i Flygbussarna appen.
Med tåg från Köpenhamns flygplats Kastrup:
Tåg går från Köpenhamns flygplats, perronger hittar du under ankomsthallen i terminal 3. Biljetter kan
köpas i Skånetrafikens automater på plats, Skånetrafikens app eller bokas genom din resebyrå, om
biljett bokas i förväg kom ihåg att printa kopia på bokad biljett och ta med på tåget. Nästan alla tåg
stannar på Lund C (tågstation), från tågstationen är det 150 meter till Grand Hotel.
www.skanetrafiken.se/sok-resa/
Parkering:
För er som kör bil är adressen Bantorget 1, Lund. 10-minutersparkering finns på Klostergatan (som
på/av lastningsplats) nära hotellet. Framkomlighet hela vägen till Grands entré med bil är begränsad
under våren 2019 då kommunen utför ombyggnationer på Bantorget.
Om ni inte har mycket bagage rekommenderar vi er att parkera bilen före incheckning. Ni parkerar
bilen under Grands systerhotell Lundia, i ett garage som ägs av Q-Park. Adress: Bytaregatan 11.
Parkeringsbiljetten kostar 145kr/24h och biljetten löses i Hotel Lundias eller Grand Hotels reception.
Från garaget tar man hissen direkt upp till Lundias lobby sedan väntar 150 meters promenad till Grand
Hotel.
Frågor hänvisas till IMA South:ima.swedensouth@gmail.com

Lund Central station – Hotel Lundia och Grand Hotel

