
Årskonferens
Lokala Partiers Nätverk

Lund den 14-15 maj 2022



2022 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.

Anmälan
Samtidigt utgör konferensen en gemensam början – en kick-o� – för de 
lokala partierna i årets valrörelse. I �er än hälften av Sveriges kommuner 
har väljarna röstat in lokala partier i kommunfullmäktige. Över en halv 
miljon svenskar röstade 2018 på ett lokalt parti. Mycket tyder på att ännu 
�er gör detsamma 2022.

Konferensen börjar lördag morgon den 14 maj 2022 och avslutas söndagen 
den 15 maj med lunch. Kommer du till Lund redan fredagen den 13 maj, 
känn dig extra välkommen. Vi trä�as då för mingel och intressanta politiska 
samtal på Grand Hotel. 

Plats för kongressens förhandlingar är Kulturen i Lund, som ligger i den 
gamla stadskärnan, ett stenkast från Domkyrkan och nära Lundagård. 
Under kongressen gäller fritt tillträde att bese Kulturens utställningar och 
intressanta historiska byggnader från Skåne, Halland och Blekinge.

Teman och frågeställningar i programmet
 • ”Demokrati på riktigt: Vad vinner medborgarna med sitt lokala 

politiska parti?” 

 • ”Hur 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 inför valet 2022: Fyra partiers erfarenheter 
och planer” 

 • ”Varför gick det så bra för många lokala partier 2018 och vilka är 
valårets utmaningar?” 

 • ”Hur vinna framgång i årets valrörelse? Fem partier presenterar sina 
kampanjer”

 • ”Hur utveckla ett starkt politiskt varumärke?” 

 • ”Vad kan lokala partier lära mera om marknadsföring och strategisk 
kommunikation?” 

Anmälan
Anmälan med (1) partiets kontaktuppgifter samt respektive deltagares (2) 
namn och adress (inkl e-post) samt (3) mobilnummer skickas senast den 
13 april 2022 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) 073 027 28 27 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 hotellrum ingår inte. 
Lokala Partiers Nätverk: Bankgiro 447-7469. Det parti som inbetalat fullt 
pris för deltagandet i årskonferensen 2020, som �ck ställas in i sista stund 
på grund av pandemin, kan tillgodoräkna sig det till LPN inbetalda 
beloppet.

Var i Lund kan man bo?
Vi rekommenderar Hotell Lundia, Knut den Stores torg 2, Lund. 
www.lundia.se

Specialpris per natt för konferensens deltagare, inklusive moms och 
”continental breakfast” är 935 kr (enkelrum) och 1135 kr (dubbelrum). Vi har 
förbokat 50 rum för konferensens deltagare. Specialpriset gäller bara till 
och med onsdag 13 april 2022. Därefter gäller marknadspris. 

Rum bokas direkt hos Hotell Lundia. Enklast per e-post 
frontdesk@lundia.se eller tel 046-280 65 00. Rummet garanteras vid 
bokningen med kredit- eller betalkort och betalas vid ankomsten. För att 
utnyttja konferensens specialpris: vänligen uppge bokningskod 856 455. 

Parkering i anslutning till Hotell Lundia 
Hotell Lundia ligger en minuts promenad från Lunds centralstation. Hotell 
Lundia samarbetar med Aimo Park som har bilgarage i direkt anslutning till 
hotellets lobby. I receptionen kan du köpa 24-timmarsbiljett för 165 kr.

P-platser �nns också i garaget under Lund C med infart från Västra Stations-
torget.

Andra hotell i centrala Lund 
 • Concordia

 • Grand Hotel

 • Good Morning Hotel 

 • Hotel Bishops Arms Lund

 • Lilla Hotellet

Mer information och �er hotell i Lund �nns på – www.booking.com 

Buss till och från Dalby (lördagens konferensmiddag)  
Lördag kväll den 14 maj avgår konferensbuss från Lund till Dalby Gästis, 
Tingsgatan 6, Dalby. Avstånd: 12 km. Buss avgår tillbaka till Lund efter 
konferensmiddagen.

Värt att besöka i Lund
vill vi gärna tipsa om besöksmål. Vid intresse erbjuder vi även guidad tur 
c:a en timma fredag eftermiddag och söndag eftermiddag i Lunds stads- 
kärna, inklusive i Domkyrkan. Kontakta: Istvan Ulvros, tel 073-669 74 72.

 • Skissernas museum. www.skissernasmuseum.se 

 • Lunds konsthall. lundskonsthall.se

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

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

 • Livets museum. www.kulturen.com

 • Lunds universitetshistoriska museum. www.historiskamuseet.lu.se

 • Domkyrkan. lundsdomkyrka.se

Välkommen till Lund i 
sköna maj!
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