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Välkommen till Kurs A 
General Casambi Training 

Casambi grundläggande kurs
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Vårt kontor samt parkering

Utbildningen äger rum på vårt huvudkontor i Göteborg. 
Det finns gratis parkering utanför byggnaden. 
Välkomna till:

Vadsbo LightTech 
Hilma Anderssons gata 15 
421 31 Västra Frölunda

Klicka på bilden för att  
komma till Google maps 

Kursinfo

Det är viktigt att du själv har läst all 
information som avser den kurs du är 
anmäld till. Här kan du läsa vad du har 
att förvänta dig gällande förkunskaper, 
kursinnehåll samt hur kursdagarna hos  
oss är upplagda. 

vadsbo.net/casambiacademy

https://goo.gl/maps/CtKiZkXsxd88UzpF9
https://www.vadsbo.net/casambiacademy/


Hotellförslag

Åby hotell 
Enklast kan vara att boka in sig på Best Western Plus 
Åby Hotel i Mölndal. Då är det enkel 10 min motorled 
mellan hotell och vårt kontor. Gott om parkering finns 
där. Kommer du med tjänstebil och attraktiva verktyg?  
- Åby hotell har burar för extra säkerhet som kan bokas.

Läs mer här: Åby hotell

Comfort hotell Göteborg 
För er som önskar stadspuls ligger Comfort Hotell 
Göteborg praktiskt beläget i city. Prata med receptionen 
för att förboka plats i deras parkeringsgarage. Beroende 
på rusningstrafik eller ej är det med bil 15-30 min resväg 
till kontoret.

Läs mer här: Comfort hotell
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http://www.abyhotel.se
https://bit.ly/3qG9KU0
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Frågor och kontakt

Vid ytterligare frågor var god kontakta 
utbildare Johan Söderberg tel 0732 626 654 
johan.soderberg@vadsbo.net

Lokaltrafik

För er som kommer ta er till vårt kontor med lokaltrafiken 
används enklast Västtrafiks app ToGo. Där kan du 
planera din resrutt så väl som köpa färdbevis.

Hållplats med 10 min gångavstånd till kontoret: 
Radiomotet

Klicka på bilderna för att komma till  
Google play och App Store 

Anmälan är bindande. Avbokning eller ombokning måste 
ske senast 14 dagar innan kursstart annars debiteras 
kursdeltagaren hela beloppet. Vid sjukdom återbetalas 
hela summan vid uppvisande av läkarintyg. I händelse att 

Vadsbo måste avboka kurstillfället utbetalas ersättning 
enbart om avbokningen görs mindre än 24h innan kursstart. 
Ersättning utbetalas för kostnader för ev. förköpta flyg- eller 
tågbiljetter samt förbetalt hotell. 

Villkor

malito:johan.soderberg@vadsbo.net
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vaesttrafik.vaesttrafik&gl=SE
https://apps.apple.com/se/app/v%C3%A4sttrafik-to-go/id424903083



