
INBJUDAN TILL AKTIEÄGAREDAG MED SAFE AT SEA AB 5 OKTOBER 2017
Vi har det stora nöjet att önska våra aktieägare, samarbetspartners samt andra intressenter varmt välkomna till en 
spännande och intressant dag på Käringön, strax norr om Göteborg. Dagen kommer att innehålla en företags
presentation, introduktion och provkörning av produkten RescueRunner och sist men inte minst möjligheten att 
träffa några av Safe at Sea AB’s medarbetare och styrelsemedlemmar.

Hjärtligt välkomna!
 
Agenda 5 Oktober 2017
09.30 Färjan avgår från Tuvesvik, Orust till Käringön
10.05 Ankomst till Käringön
10.15 Företagspresentation där Kaj Lehtovaara samt Linda Ahl ger senaste nytt från Safe at Sea AB.
11.45 Lunch
12.30 Provkörning och demonstration av RescueRunner*
15.00 Kaffe/Fika och avslutning av dagen
15.30 Färjan avgår från Käringön till Tuvesvik
16.05 Ankomst till Tuvesvik, Orust

Ange i din anmälan om du vill provköra RescueRunner och vilken stl du bär (S, M, L, XL, XXL).  
*Antal platser är begränsat så ”först till kvarn” gäller.

Anmälan sker till linda.ahl@safeatsea.se senast den 29 september 2017.

Safe at Sea AB tillhandahåller torrdräkter, hjälmar, flytvästar. 

Du som deltagare ombesörjer själv resan till Käringön samt eventuell övernattning. Hotell/vandrarhem finns på 
Käringön till ett pris av ca 695kr1195kr inkl frukost. Vänligen kontakta Hotell Käringön för bokning 030456330.

Varmt välkomna till Safe at Sea och vår investerardag på Käringön.

Vägbeskrivning till Tuvesvik:
Sväng av E6 vid avfart Stora Höga och följ väg 160 (skylt mot Stenungsund, Tjörn och Orust). I Varekil välj väg 178 därefter skylt-
ning mot Ellös. I Ellös sväng vänster in på väg 745 mot Tuvesvik och kör till nästa T-korsning. I denna korsning sväng höger mot 
Tuvesvik in på väg 770. Därefter, sväng vänster in på väg 748 (skyltat mot Tuvesvik/Stocken) och sväng till sist höger in på väg 
747 mot Tuvesvik.  

Resan tar ca 1 tim och 15 min minuter från Göteborg. Parkering sker i Tuvesvik då Käringön är en bilfri ö.
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