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Näringslivets l\/liljöchefer
Swedish Associatio n of Environmental Managers

Inbjuder till

o

Torsdagen den 1 1 mars kl 17.00
Kungens Vtintsal

SJ konfr:renscenter
Stockholm

Den l1 mars bjuder Niiringslivets Miljöchefer in sina medlemmar och vänner till vårfest. Vi
utlovar en kvällmed god mat och dryck, dans till levande musik och ser fram emot roliga

diskussioner och trevlig samvaro.
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Upplysningar

Festen går av stapeln i Kungens Viintsal, ingång fran SJ konferenscenter, Södra paviljongan, Centralstationen i
Stockholm. Lokalerna åir belägna i södra delen av centralstationen (gå ut genom huwdentren mot Vasagatan, ta
till höger och gå till bortre iinden av huset). En buftmiddag kommer att serveras och vid dansgolvet bjuds
senare på levande musik. För festen tar vi en avgift på 300 l« per person. Medlemmar går gratis. Avgiften kan
anting€n faktureras eller betalas vid entren. Priset inkluderar buffdmiddag och två glas vin eller ö1.

Under kvällen finns även möjlighet att handla i baren till sjiilvkostnadspris.

Anmiilan vill vi ha senast den 25 februari. Elisabeth Ekener Petersen, tel 08-657 13 77 , eller Ann Hennerfors,

tel 08-657 1023, lilmnar gåirna ytterligare upplysningar.

Ann Hennerfors, ÅngpanneJöreningen, fox 08-653 31 93

ANMÄLAN

Jaglvi anmäler oss hiirmed till
Nåiringslivets Miljöchefers vårfest. fl'tr Avgiftar 300 l<r skall faktureras

Avgiften 300 l<r betalas i entrdn
Jag iir medlan i NMC och går diirftr gratis.tr
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Anmcilan scinds till Ann Hennerfors, NMC, Box 8133, 104 20 Stockholm, ann.hennerfors@ene.af.se,

fax 08-653 3l 93 senast den 25februari. Deltagande belcrafias per e-post ellerfax.

Anmäl dig giirna via hemsidan:

www.nmc.a.se

eller via e-post:
ann. hennerfors@ene. af. se


