
Resor till Båtriksdagen i Skellefteå

Flyg

För dig som i anmälan till Båtriksdagen bokat flyg från Arlanda avgår flyget från terminal 5 på
fredag 24 mars kl 17.50 med SAS flight  SK1020 och landar i Skellefteå kl 19.00.

Varje passagerare har rätt till ett incheckat bagage (max 23 kg) och ett handbagage.

Vi har inte hyrt något eget plan utan alla flyger reguljärt med SAS flight SK1020.

Du ansvarar själv för att boka ansutningsresa och ta dig till Arlanda. Av den information vi
har tillgänglig just nu avgår planet från terminal 5. Det är som vanligt ombyggnationer på
Arlanda så det kan vara bra att vara ute i god tid eftersom det kan bli rätt långa sträckor att
gå beroende vilka säkerhetskontroller som är öppna.

Parkering på Arlanda är dyr och du som kommer med egen bil uppmanas att förboka
parkering. Vi rekommenderar Benstockens. Bokningen ska redovisas i reseräkningen.

Här kan du läsa mer och se när incheckningen öppnar.

Vid ankomst till och avresa från Skellefteå Flygplats har vi bokat transferbuss till och från
Medlefors hotell och konferens.

Biljetten mejlar vi till dig så snart vi fått alla biljetter från SAS. Samtliga kommer att kunna
checka in via sin bokningsreferens och efternamn via webben 22 timmar före flygets avgång
eller på plats med samma uppgifter. Mer info kommer när vi mejlar din biljett.

https://www.swedavia.se/arlanda/hitta-pa-flygplatsen/#gref
https://www.swedavia.se/arlanda/hitta-pa-flygplatsen/#gref


Kommer du med annat flyg än vårt förbokade går flygbussar från flygplatsen och stannar ca
500 meter från Medlefors, här kan du läsa mer.

Bil

Kommer du till Medlefors hotell och konferens med bil är adressen Medleforsvägen 2
Skellefteå. Parkering finns i anslutning till hotellets entré.

Reseregler

Svenska Båtunionens reseregler  gäller för resa till och från våra arrangemang här kan du
läsa mer.

Kontaktuppgifter

För frågor gällande Båtriksdagens genomförande kontakta ordförande Christer Eriksson,
christer.eriksson@batunionen.se.

För frågor gällande resor och rumsbokningar kontakta Cecilia Obitz, Svenska Båtunionens
kansli cecilia@batunionen.se.

https://www.medlefors.se/kontakt/hitta-till-oss/
https://batunionen.se/dokument/reglemente-for-resor-och-kostnadsersattning-for-styrelse-kansli-och-ovriga-sbu-funktionarer/
mailto:christer.eriksson@batunionen.se

