
Årskonferens
Lokala Partiers Nätverk

Lund den 14!15 mars 2020



2020 års konferens med Lokala Partiers Nätverk (LPN) arrangeras denna 
gång i Lund. Det lokala partiet FörNyaLund (FNL) står värd. Konferensen 
ska ge kunskap, idéer och inspiration om hur vår demokrati kan fördjupas 
och fungera bättre genom lokala partier.

Vi börjar lördag morgon 14 mars och vi avslutar söndag 15 mars med lunch. 
Kommer du till Lund redan på fredag 13 mars, känn dig extra välkommen 
till Lund. Vi trä!as då för samtal  med "era lokala partier på en trevlig 
restaurang. 

Programmet för lördag-söndag presenterar många nya fakta och unika 
erfarenheter som ska ge motivation i det politiska arbetet bland med-
borgare och i kommunen.

Teman och frågeställningar i programmet.

 • ”Demokrati på riktigt: Vad vinner medborgarna med sitt lokala 
politiska parti?” 

 • ”Går det att samarbeta och ta gemensamt ansvar med ett lokalt 
politiskt parti?”

 • ”Framgång föder framgång: Hur lokala partier förnyar det politiska 
landskapet” 

 • ”Vad lära av lokala partier i bl a Göteborg, Hagfors, Perstorp, Knivsta 
och Båstad?” 

 • ”Varför gick det så bra för många lokala partier 2018?” 

 • ”Hur utveckla ett starkt politiskt varumärke?” 

 • ”Vad kan lokala partier lära av forskningen i marknadsföring och 
strategisk kommunikation?”

Anmälan
Anmälan med (1) partiets kontaktuppgifter, (2) namn, adress (inkl epost) 
för respektive deltagare skickas senast den 14 februari 2020 till 
info@fornyalund.se. 

Årskonferensen vänder sig i första hand till de partier som är medlemmar i 
Lokala Partiers Nätverk, men även andra lokala partier är mycket välkomna 
- i mån av plats. Tel (FörNyaLund) 072 452 64 00 eller 070 723 28 00.

Vad kostar det att delta?
1 900 kr per deltagare. I priset ingår även lunch lördag och söndag samt 
lördagens konferensmiddag. Resor till Lund och hotell ingår inte. Lokala 
Partiers Nätverk: Bankgiro 447#7469.

Var i Lund kan man bo?
Vi rekommenderar Hotell Finn, Dalbyvägen 20, Lund. Specialpris per 
enkelrum och natt för konferensens deltagare är 750 SEK inkl moms och 
frukost. 30 enkelrum är förhandsbokade till det rabatterade priset. Rum 
kan bokas direkt via hotellet till och med 13 februari 2020. Därefter 
normalpris. Bokning per telefon 046#280 62 00 eller epost: 
bokning@grandlundia$nn.se eller info@hotel$nn.se

För konferensens specialpris: uppge bokningskod 702203. För att garantera 
bokningen behöver hotellet redan vid bokningstillfället nummer på 
betalkort och utgångsdatum.

Hotell Finn ingår i Grand/Lundia-koncernen. Mer information via denna 
länk https://www.booking.com/hotel/se/$nn.sv.html?aid=318615

Buss till och från Hotell Finn
Hotell Finn ligger på Dalbyvägen 20 i Lund. 

Från Lund C reser man till hotellet med grön Stadsbuss 3 via Botulfsplat-
sen, bytesplats för alla stadsbussar, till hållplats Jupitergatan, där hotell 
Finn ligger. Stadsbuss 3 avgår från hållplatsen vid Auktionskammaren, 
Clemenstorget, vid Lund C. 

Från Lund C kan du också ta gul Regionbuss 160 mot Sjöbo/Veberöd eller 
Regionbuss 5 mot Simrishamn till Jupitergatan, utan att passera 
centrum. För alla busstider - www.skanetra$ken.se

Parkering vid Hotell Finn
11 parkeringsplatser $nns utanför hotellet. De är gratis för hotellgäster och 
principen är ”först-till-kvarn”. Övrig parkering sker i kvarteren omkring (läs 
noga på P-skyltarna angående eventuell avgift).

Andra hotell i centrala Lund 
Concordia  c:a 1 700
Grand Hotel  c:a 2 000
Lilla Hotellet  c:a 1 350
GoodMorning Hotel c:a 1 200
Bishops Arms
Hotell Lundia

Mer information på hotellistan – www.booking.com

Värt att besöka i Lund
Om du får en stund över vid ankomsten på fredagen eller på söndagsefter-
middagen före hemresan vill vi gärna tipsa om följande besöksmål:

 • Kulturens museum. https://www.kulturen.com/

 • Skissernas museum. https://www.skissernasmuseum.se

 • Lunds Universitets Historiska museum (LUHM). 
  https://www.historiskamuseet.lu.se/

och följande (ingen entréavgift):

 • Domkyrkan. https://lundsdomkyrka.se/

 • Lunds konsthall. https://lundskonsthall.se/

 • Stadsparken. 
  https://www.lund.se/uppleva--gora/Parker-lek-natur/parker-och-gronomraden/
  stadsparken

 • Lunds universitets Botaniska trädgård. 
  https://www.botan.lu.se/botaniska-tradgarden

Välkommen till Lund! 
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