
 

Mässresa till BeBoSa i Willingen, Tyskland 
Nu arrangerar vi en gemensam resa till fackmässan BeBoSa i tyska Willingen den 25-27 mars 
2020. Branschorganisationen för Byggnadsberedning (BFB) har i samarbete med Blomgren 
Travel och vår resekontakt Lottie Asplund tagit fram ett resepaket som inkluderar:  

• Flyg t o r Stockholm/Köpenhamn-Frankfurt inkl dagens skatter 
• Del i dubbelrum på SauerlandStern Hotel  
• Frukost  
• Transfer flygplatsen-hotellet t o r  

Torsdagen är avsatt för bland annat studiebesök på närliggande Warsteiner, fredag planeras 
för mässan varefter vi flyger tillbaka hem igen. Den som vill besöka mässan både torsdag och 
fredag kan göra detta och avstå studiebesöket. 

Vi hoppas på att bli runt 50 personer på denna resa. 

Grundpris: 9 850 kr/person. 

Tillägg: 
• Flyg Göteborg-Frankfurt t o r:  1 360 kr/person 
• Enkelrum: 1 290 kr/person 

OBS! Samtliga priser är baserade på grupprabatt vilket innebär att vi måste bli minst tio 
personer från respektive plats för att priserna ovan ska gälla. 
 
OBS! Vi vill ha in anmälan senast 15 december.  

Om BeBoSa: 
Europeisk specialmässa med maskiner, verktyg och utrustning för håltagning, sågning och bearbetning av 
betong. Mässan arrangeras vart tredje år sedan 2011. 
Mässan är mycket uppskattad genom sin nischade 
inriktning vilket gör att den samlar yrkesverksamma 
besökare från hela Europa som har intresse av 
området. Ett mycket bra tillfälle att knyta kontakter, 
inspireras och få ökad kunskap om branschen. Mer om 
mässan finns att läsa här: http://www.bebosa.com/ 

Om SauerlandStern Hotel ★★★★ 
Ungefär 2,5 timmes bilresa norr om Frankfurt ligger 
Willingen, känd för både skidåkning och vandring. I ett 
fantastiskt läge i Hochsauerland ligger SauerlandStern 
Hotel, ca 2,5 timmes bilresa från Frankfurt. Hotellet har 508 rum, inomhuspool, bastu och gym, flera 
restauranger, café med mera. Rummen är ljust inredda med stora fönster. Alla rum har TV, sittgrupp och 
badrum. I priset ingår stor frukostbuffé. 
https://www.sauerland-stern-hotel.de/en/ 



 

UTRESA: Onsdag den 25 mars 

§ Sthlm/Arlanda – Frankfurt (Lufthansa, LH803)   Tid: 14:05-16:10 
§ Gbg – Frankfurt (Lufthansa, LH817)   Tid: 14:05-15:45 
§ Köpenhamn – Frankfurt (Lufthansa, LH829)   Tid: 14:30-16:00 

HEMRESA: Fredag den 27 mars 

§ Frankfurt – Sthlm/Arlanda (SAS, SK674)   Tid: 19:50-22:00 
§ Frankfurt – Gbg (Lufthansa, LH820)   Tid: 21:40-23:20 
§ Frankfurt – Köpenhamn (SAS, SK1636)   Tid: 20:30-22:00 

Anmälan:  
https://byggnadsberedning.se/nyheter/ev-massresa-till-bebosa-2020-willingen-tyskland/ 

Vid anmälan faktureras en anmälningsavgift på 3000 kr/pers. Slutfakturering sker ca en 
månad före avresa. 

Frågor gällande resan och priser besvaras av: 
 
Lottie Asplund 
Blomgren Travel 
E-post: lottie@blomgrentravel.se 
Tel: 08-509 350 11 
 
 
Välkomna att följa med på en intressant och kul resa tillsammans med BFB! 
 
 
Om BFB 
BFB – Branschorganisationen för Byggnadsberedning organiserar ledande specialföretag inom 
betonghåltagning, rivning och sanering i Sverige. BFB är en sammanslagning av de två branschföreningarna 
Håltagningsentreprenörerna (HiB) och Riv- och Saneringsentreprenörerna. Inom BFB drivs all 
branschföreningsverksamhet vilket omfattar bland annat års- och medlemsmöten, utbildning, information, 
utveckling, studie- och mässbesök, gemensamma resor kopplat till studie- och mässbesök, representera  Sverige 
i internationella samarbetsorganisationer, representera branschen gentemot myndigheter och andra 
organisationer, bistå medlemmar med stöd i olika medlemsfrågor relaterade till branschen samt att vi ingår 
som en av 17 specialbranscher inom Sveriges Byggindustrier. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet 
som hålls på våren. På årsmötet väljs styrelsen som har i uppdrag att tillse föreningens drift inom ramen för 
årsmötets beslut. Till sin hjälp har styrelsen ett kansli som sköter det dagliga operativa arbetet. BFB:s kansli 
ligger centralt i Stockholm. Medlemmarna utgörs av entreprenörer som har sin huvudsakliga verksamhet inom 
branschområdena samt leverantörer av utrustning, maskiner och verktyg som används inom våra 
huvudområden. 
 


