8 november 2018
Kl. 8-17.30
Resa mellan Örebro
och Stockholm

Studieresa om betaltjänster
Följ med på en trevlig dag i Stockholm!

Program för dagen
Under denna dag kommer vi att gemensamt åka buss till huvudstaden där ni bl.a. kommer få
veta mer om länsstyrelsens arbete, vi kommer göra studiebesök på tekniska museet och lära
oss mer om grundläggande betaltjänster och digitalisering. Hela programmet finner ni på
baksidan av detta blad.

Information
Om du vill ha mer information om grundläggande betaltjänster får ni gärna kontakta oss
eller besöka vår hemsida: www.lansstyrelsen.se/orebro.

Anmälan
Anmälan sker genom att maila eller ringa till Axel Andersson (se nedan) så snart som
möjligt eller senast den 19:e oktober. (OBS! begränsat antal platser). Vid er anmälan: ange
eventuell specialkost. Ange också vad du vill äta till lunch, meny
finns på baksidan!
OBS! Vid avbokning: Avboka senast den 19:e oktober.
Vid försenad avbokning får du betala en avgift på 500 kr.
Vid frågor, kontakta Axel Andersson.

Evenemanget är
kostnadsfritt!

Kontaktperson
Axel Andersson
Länsstyrelsen i Örebro län
axel.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 83 36

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

Preliminärt schema för dagen
08.00–10.30 Avgång från Fredsgatan i Örebro
Vi åker buss från Örebro klockan 8.00 och är framme i Stockholm ca.
10.30. Vi bjuder på fika under bussresan.
10.30–12.00 Besök på Googles digitalakademi
Första stoppet i Stockholm blir på Googles digitalakademi där vi kommer
ha en inspirationsträff om digitalisering. Klockan 12.00 åker vi till
Tekniska museet.
12.30–15.00 Besök på Tekniska museet samt lunch
På tekniska museet kommer vi att få ta del av den senaste tekniken. Lunch
i
ingår! (se meny nedan)
15.00–17.30 Avgång
Avgång klockan 15.00. Åter i Örebro ca. 17.30. Vi bjuder på fika under
b
bussresan.

Meny
Vegansk buffé
Dagens fisk och kött
Dagens paj
Älgfärsbullar med potatispuré, gräddsås
och rårörda lingon

Sista
anmälningsdag
19 oktober!
(Begränsat antal
platser)

Pasta med vegansk färssås
Plättar med tillbehör

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22, 701 86 Örebro
010-224 80 00
orebro@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/orebro

