
  

  

  

 
 
 
 

              
 

Praktisk informasjon 
 
Reise til og fra konferansen 
Det er enkelt å komme seg til Sundvolden Hotel, enten om det er med buss eller bil, se 
beskrivelse av reise til og fra her. Bussen stopper like ved hotellet, og dersom du tar bil 
har hotellet parkeringsmuligheter. 
  
Ankomst og innsjekk 
Vi skal være i Sundvolden Hall begge dagene, både for felles- og for parallellsesjonene. 
Sundvolden Hotel består av flere bygninger, og Sundvolden Hall er merket av med en 
ring rundt. Hallen har egen inngang som vi benytter ved ankomst til konferansen, grønn 
pil .  
 
Innsjekk er delt opp etter etternavn, hvor Å-S har innsjekk i pausen 14.30, R-J kl. 15.0 og 
I-A kl. 17.10. Resepsjonen finner dere innenfor inngangen til hovedbygget, blå pil på 
bildet. Betalingen av egenandelen på 500 kroner for overnattende betales ved innsjekk. 
Bildene er hentet fra Sundvolden Hotel og Hadeland.no  
 
Utsjekk 
Dersom du ikke har benyttet minibaren eller satt noe på rommet, evt. om dette er gjort 
opp, kan du ved utsjekk legge nøkkelkortet i anvist boks ved resepsjonen.  
 
For raskere utsjekk kan utestående gjøres opp kvelden i forveien, så slipper du kø ved 
utsjekk dagen etter. Frist for utsjekk er kl. 10.00. 
 
Avmelding 
Er du påmeldt, men har ikke anledning til å delta likevel? Hvis du har en kollega som 
ønsker å reise, så kan denne gjerne bytte plass med deg. Skulle det ikke være noen som 
har mulighet til å tre inn for deg, så vil vi slik denne pandemisituasjonen er nå, ikke 
være vanskelige med tanke på avmelding og kostander.  
 
Ved endringer som navnebytte eller avmelding ber vi om at det gis beskjed til oss. Send 
oss da en e-post på fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no og merk gjerne 
emnefeltet med «Bolig- og velferdskonferansen 2021». 
 
Vi håper selvfølgelig at du er frisk og rask, og vi ser deg tirsdag morgen til to dager med 
mye faglig påfyll og hyggelig kaffeprat med kjente og ukjente! 
 
Har du spørsmål er det bare å ta kontakt! 
fmov-soba-konferanser@statsforvalteren.no og 22 00 36 30 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsundvolden.no%2Finformasjon-om-oss%2Freisen-hit&data=04%7C01%7Cfmovboligsosialtarbeid%40fylkesmannen.no%7C5339a45d8c3844ba006308d9a3785aa9%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637720559569986281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZMbadJXWxA09m0YO9E3c1wLGwX0eJFhpmMkArZJRex4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsundvolden.no%2Finformasjon-om-oss%2Freisen-hit&data=04%7C01%7Cfmovboligsosialtarbeid%40fylkesmannen.no%7C5339a45d8c3844ba006308d9a3785aa9%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637720559569986281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZMbadJXWxA09m0YO9E3c1wLGwX0eJFhpmMkArZJRex4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsundvolden.no%2Fkonferanse%2Fsundvolden-hall-hel-sal&data=04%7C01%7Cfmovboligsosialtarbeid%40fylkesmannen.no%7C5339a45d8c3844ba006308d9a3785aa9%7C8a6fa58e51534bfa9a8b573d985a4186%7C0%7C0%7C637720559569986281%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S1GZIqDauSXR3DefWw9mKGH2NqI%2B8ssZa60Ybdo9H0U%3D&reserved=0
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