I 2017 kan Avfallsforum Nord feire

25 år
som samarbeidsorgan for nordnorske aktører i
avfallsbransjen. Det ønsker vi å feire med en
jubileumstur til:

EDINBURGH
29. – 31. MARS 2017

INVITASJON
På bakgrunn av en vellykket tur til Island i forbindelse med 20-årsmarkeringen til
Avfallsforum Nord, har styret ønsket å lage et alternativt bakteppe for neste års
25-årsjubileum også. Valget har falt på Edinburgh i Skottland, en fantastisk
vakker by med mye historie, mange severdigheter, skotsk gjestfrihet og ikke
minst gode puber og restauranter.
Valget er imidlertid også basert på en faglig begrunnelse. Skottland er, kanskje
sammen med Nederland, det landet i Europa som har den mest offensive miljøog avfallspolitikken. Skottene lanserte i 2010 sin Zero Waste Plan, lenge før
sirkulær økonomi var et ord på alles lepper. De er også godt i gang med
utbygging av egen behandlingskapasitet på avfall. Samtidig er Skottland en
utkant i Storbritannia og i EU for øvrig, og selvstendighetskravet lever i beste
velgående etter Brexit. Dette bør gi rom for interessante og forhåpentligvis
lærerike innspill fra lokale aktører og myndigheter.
Vi i styret håper at mange av dere kan finne denne turen interessant og ha
anledning til å være med. Tor har utarbeidet et flott opplegg for oss alle som er
skissert på de neste sidene.

Bli med!!!!!

Mange hilsener fra Harstad
Lena Bratsberg
Styreleder AFFN

PROGRAM
Onsdag 29. mars
Avreise fra Gardermoen
Ankomst Edinburgh

kl.19.50
kl.20.40

Buss fra flyplassen til Apex Grassmarket Hotel. Innsjekk ved ankomst til hotellet.
Etter innsjekk serveres det ett glass prosecco, kaffe/te og snitter i baren ved siden av resepsjonen.
Resten av kvelden står til egen disposisjon.

Torsdag 30. mars
08.30 – 10.30

Årsmøte Avfallsforum Nord.

10.30 – 11.00

Kaffepause

11.00 – 12.00

Foredrag/konferanse

12.00 – 13.00

Lunsj på hotellet

13.00 – 15.00

Sightseeing til noen av Edinburghs severdigheter

19.30

Jubileumsmiddag på The Dome
Vi samles i resepsjonen på hotellet kl. 19.00, før vi reiser til
restaurant The Dome. Etter festmiddagen står resten av kvelden til
egen disposisjon.

Fredag 31. mars
09.00 – 10.30

Foredrag/konferanse

10.30 – 11.00

Kaffepause

11.00 – 12.00

Foredrag/konferanse

12.00 – 13.00

Lunsj på hotellet

13.00 – 16.00

Bedriftsbesøk

16.30

Middag på hotellet

18.00

Avreise med buss til flyplassen

21.10

Avreise fra Edinburgh flyplass

23.55

Ankomst Gardermoen

Apex Grassmarket Hotel

Stilfulle Apex Grassmarket Hotel ligger i det livlige Grassmarket-området. Alle de luksuriøse rommene
har kaffe og tekoker, flaskevann, widescreen TV og eget bad med dusj. Hotellet tilbyr bruk av safe.
The Dome

Fakta Edinburgh.
SPRÅK: Engelsk.
VALUTA: Pund Sterling (GBP)
TIDSFORSKJELL MOT NORGE: 1 time
FOLKEMENGDE: 460 000
FLYPLASS: Edinburgh Airport, 11 km vest for Edinburgh
ELEKTRISITET: 240 volt, trebenet el-uttak, adapter er nødvendig.
NØDNUMMER: 999.

PÅMELDINGSINFORMASJON
Sendes via mail til:

torforsmo@hotmail.com

Sendes via tlf til:

99155940

Påmeldingsfrist:

15. desember 2016

Påmeldingen skal inneholde:
Fullstendig navn (som i pass)
Arbeidsgiver
Telefonnr.
E-post
Postadresse
Medlem / ikke medlem av AFFN
Valg av pakke

Avbestilling: Ved avbestilling etter 10. januar 2017, belastes hele deltakeravgiften.
Det er anledning til å ha med seg ektefelle/partner på turen. Vi har 60 plasser på flyet til
Edinburgh, så her gjelder det å være først til mølla.

PRISER
Full konferansepakke med overnatting i enkeltrom:
(Inkl. reise tur/retur Gardermoen-Edinburgh, flyplasstransfer, servering ved ankomst, middag(2),
lunsj(2), overnatting (2), sightseeing kr. 9.500,- pr. pers. (ikke medl. AFFN kr. 10.000,- )

Full konferansepakke med overnatting i dobbeltrom:
(Inkl. reise tur/retur Gardermoen-Edinburgh, flyplasstransfer, servering ved ankomst, middag(2),
lunsj(2), overnatting (2), sightseeing kr.7.900,- pr. pers. (ikke medl. AFFN kr. 8.400,-)

