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Inbjudan  
Naturskoleföreningens konferens med årsmöte  
4 - 6 mars 2020 i Sundsvall                              

 
Kära gamla, nya och underbara Naturskolevänner! Välkomna till Sundsvall den 4 - 6 mars 
och till Sidsjö Hotell & Konferens mitt i Sverige! Nu är det äntligen dags att anmäla sig till 
2020 års stora händelse, nämligen till vår gemensamma konferens med årsmöte då vi ses 
för att lära känna varandra och utvecklas inom utomhuspedagogik.  
 
Förutom utomhusworkshops, föreläsningar och gemensamt årsmöte finns även tid för yoga, 
cirkelträning, bastu, matupplevelser och festligheter. Naturskolan Kom Ut i Sundsvall i 
samarbete med Region Norr står som värd och vi hoppas kunna erbjuda er ett givande 
program i ett fantastiskt vinterlandskap. 
 
Vi är glada att hälsa Markus Torgeby välkommen till Sundsvall. Idag varvar Markus och 
hans familj livet i Hålland utanför Åre i Jämtland med somrarna på Öckerö i Bohuslän. ”Jag 
föreläser om vägen in till hjärtat. Om att vi människor redan har allt. Om vägen in till det som 
är viktigt på riktigt, det som ligger bortanför konsumtion och prestation. Jag pratar inte om 
lycka och om hur du skall tjäna mer pengar. Jag pratar om mening och det som är kärnan i 
att vara människa”. Markus har också nyligen gett ut boken ”Sova ute”. 
 
Några exempel på workshops är: Skidleken – ”Kom och testa längdskidor i vår teknikbacke 
och kompisspår”, Snöskor – ”En tur på snöskor i Södra Bergets läckra terräng”,  
Gå på tur – ”Följ med på en längdskidtur till en av Sundsvalls många fina raststugor, 
Fågelbergsstugan”. 
 
Datum och tid 
4 - 6 mars 2020. Från lunch klockan 12:00 dag 1 till lunch klockan 12:00 under dag 3.  

Grundupplägg: 

Dag 1: Lunch, Invigning/Välkommen, Föreläsning med Markus Torgeby, Styrelsens och 

föreningens tid, Kvällsaktivitet. 

Dag 2: Utedag. Valbara workshops, Sidsjön under förmiddagen. Busstransport till Södra 

Berget. Lunch/info, Friluftscentrum. Egen tid med möjlighet till bastu. Festmiddag med 

trevligheter. 

Dag 3: Frukost, Årsmöte, avslutningsceremoni, lunch för de som önskar. 

Transporter  
Att ta tåget är ett bra och miljövänligt alternativ om du ska resa till Sundsvall. SJ har 

storsatsat på snabbtåg X3000 mellan Sundsvall och Stockholm och ökat antal avgångar 

rejält under de senaste åren. Resan tar ca 3,5 timme. Från Sundsvalls centralstation är det 

ca 2,5 km till hotellet. Med buss från Sundsvalls busstation ”Navet” tar det ca 8 minuter (+ ca 

10 min promenad till Navet och sedan 5 minuter från busshållplatsen till hotellet). Att gå 

direkt från centralstationen tar ungefär 30 minuter.  

Konferenskostnad  
Avgift för deltagande är 3 600 kr inkl. moms (faktura skickas ut innan konferensstart). Icke 

medlem betalar 300 kronor extra. Ange i anmälan om du vill bli enskild medlem för 220 kr! 

All mat från lunch under dag 1 till förmiddagsfika dag 3 ingår samt ett dryckespaket under 

torsdagens festmiddag. Möjlighet att beställa lunch till dag 3 finns och den betalas på plats. 

Frukostbuffé ingår för de som bokar rum på Sidsjö Hotell & Konferens.  

OBS! Boendekostnad ingår inte, se info nedan! 

 

 

 



Anmälan till Årsmötet  
Din anmälan gör du via denna länk: 

Klicka här! 

Anmälan senast den 27 januari. Vill du betala innan årsskiftet så uppger du detta i 

anmälningsformuläret och anmäler dig snarast dock senast den 8 december.  

Betalning skall då ske innan årsskiftet!  

Boende  
Bokas separat av dig/er genom:  

 

Sidsjö Hotell & Konferens telefon: 060-125 125  

eller via e-post: info@sidsjohotell.se 

 

OBS! Glöm inte ange ”Naturskoleföreningen” vid bokning för att få det rabatterade priset!  

Om ni betalar via faktura så glöm inte att ha fakturaadressen tillgänglig vid bokning. Vill ni ha 

fakturan under detta år så meddela detta vid bokning, som då måste ske senast den 8/12. 

Betalar ni under 2020 så kommer fakturorna att skickas ut ca en vecka innan konferensen. 

Tänk också på att om ni är flera från samma naturskola så gör en gemensam 

boendebokning, så slipper hotellet skicka ut en faktura per person! 

De boendealternativ som erbjuds är: Sovrum med dusch och toalett i korridor, TV i 

gemensamt utrymme, Hotellrum med egen toalett och TV på rummet (dusch i korridor) samt 

Hotellrum med egen dusch & toalett och TV på rummet. 

Se utförligt dokument med priser samt antal rum längre ner i dokumentet! 

Kontakt allmänna frågor: 

simon.meurling@sundsvall.se, mobil 070-951 47 54 

Kontakt gällande anmälan och avbokning:  

johan.agas@sundsvall.se, mobil 070-774 04 32  

Avbokning senast den 27 januari. Därefter debiteras fullt pris. 

Mer info och program 
Mer information, detaljerat program och möjlighet att välja workshops får du efter sista 
anmälningsdatum. 
 

Varmt (eller lagom kallt      ) välkomna till Sundsvall och Medelpad  

hälsar Naturskolan Kom Ut och Region Norr! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-jQ6mWfpuUVSYeM_OH4GoLYL339skItJgUCVp3sZFJrvfCg/viewform?usp=sf_link
mailto:info@sidsjohotell.se
mailto:simon.meurling@sundsvall.se
mailto:johan.agas@sundsvall.se


 

Rumspriser Sidsjö Hotell & Konferens  

Naturskoleföreningen 2020 

 
Sovrum med dusch och toalett i korridor, TV i gemensamt utrymme.  
      

Enkelrum (litet, 7kvm)    416kr/natt/rum 3st.  

Enkelrum 459kr/natt/rum  12st.  
Dubbelrum 714kr/natt/rum 37st.  

(används också som enkelrum)     

Trebäddsrum  884kr/natt/rum 8st.  

Fyrbäddsrum 1011kr/natt/rum 1st.  

Hotellrum med egen toalett och TV på rummet (dusch i korridor).  

Enkelrum 671kr/natt/rum 1st.  

Dubbelrum 841kr/natt/rum 2st.  

Hotellrum med egen dusch & toalett och TV på rummet.    

Enkelrum   714kr/natt/rum 4st.  

Dubbelrum 926kr/natt/rum 1st.  

Trebäddsrum 1054kr/natt/rum 3st.  

Studio/Lägenhet 1139kr/natt/rum 2st.  

(Ett rum med 3 bäddar samt pentry)     

Fyrbäddsrum 1181kr/natt/rum 1st.  
 
OBS! Glöm inte ange ”Naturskoleföreningen” vid bokning för  
att få ovanstående rabatterade priser! 
 
Extrasäng: 175kr/natt/säng (inklusive frukost) 

 
För ovan nämnda rumstyper ingår frukost, sänglinne, handduk och 
avresestäd, samt tillgång till gemensamma kök, TV-rum och tvättstuga. 
 
Incheckningstider är 14,00 - 21,00. Utcheckning senast kl. 11.00 på avresedagen. 
Önskemål på tider utöver dessa sker i samråd med receptionen. 
 
 
Välkomna till natur- och citynära Sidsjö Hotell & Konferens! 

 
Med vänlig hälsning 
Malin Thungren  
Sidsjö Hotell & Konferens AB  
072 – 058 5853, malin.thungren@sidsjohotell.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Sidsjö Hotell & Konferens – mitt i naturen, nära centrum 
 
Paviljongvägen 9 Telefon  060-125 125 Org.nr 556721-4506 

852 40 Sundsvall  BankGiro 231-0266 

www.sidsjohotell.se info@sidsjohotell.se    
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