
 

 

 

 

 



 

 

Servicekonferensen 2023 är årsmötet för  

NA region Sverige RSK (Regionservicekommitté) 

 

Alla är välkomna för att se hur det fungerar och för att umgås och tillfriskna i 

serviceanda. Vi välkomnar särskilt dig som är GSR. Syftet med konferensen är 

att få en djupare förståelse hur våra hemmagrupper kan samverka för att föra 

NA:s budskaps vidare. Vi behandlar även ärenden inför WSC 

(Världsservicekonferensen). 

 

Plats: Karolinska Institutet Medicinska föreningen, Nobels väg 10. 

 

Servicekonferensen börjar fredagen 24 mars kl. 09.00 och slutar på söndag 

kl.14.30. Gruppsammankomsten för GSR: er är på lördag.  

 

Programmet för servicekonferensen innehåller även talarmöten, 

maratonmöten, countdown, underhållning och fest. 

 

Måltider och cafèbiljetter erbjuds med ett  

kupongsystem – man köper kuponger vid  

registreringen som sen kryssas av vid köp.  

Betalas bäst med swish! (Kontanter accepteras). 

 

Registreringsavgift på plats: 200 kr. 

Förregistrering med Swish: 180 kr.   Swish: 123 216 96 54 

 

Fest, underhållning och aktiviteter på både fredag och lördag ingår. 

 

Mer info om bland annat förslag på boende finns på NA Sveriges hemsida 

www.nasverige.org/evenemang/ och uppdateras löpande. 

 

Kontakt: info@nakonvent.se 

 

 



 

 

Förslag på boende: 

 ”Mitt över gatan” (några minuters promenad till SK-23) 

ELITE HOTEL CAROLINA TOWER 

Eugeniavägen 6, 171 64 Solna, Telefon: 08-400 071 00 

För 20% NA-rabatt använd följande länk: (vid manuell bokning uppge 

bokningskod: 7216103) 

 

https://bookings.elite.se/ibe/details.aspx?propertyid=16767&nights=1&checki

n=2023-03-24&group=7216103&lang=sv&fbclid=IwAR3WqQl-

so5eQlAk0ooigFvx6qS38NaTPVZno3OxBR8QdieR0qm065TNOqQ 

 

Förslag på budgetboende i city med egna rum eller sovsalar: 

Generator hostel, Torsgatan 10 (30 min promenad till SK-23 eller 20 min med 

buss nr. 53) 

https://staygenerator.com/  

För 20% NA-rabatt använd: COR20 (Gäller King bed-rum för 1–2 personer) 

 

Hostel Dalagatan, Dalagatan 30 (22 minuters promenad till SK-23) 

https://goaway.pt/en/hotel/hostel-dalagatan 

Lilla Brunn, Surbrunnsgatan 44 (26 minuters promenad till SK-23) 

https://www.lillabrunn.se/  

Lodge32, Hantverkargatan 32 (36 minuters promenad till SK-23) 

https://sites.google.com/view/lodge32/book-here/ 
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Information till er som kommer till Stockholm med egen bil: 

Stockholm har trängselavgifter Mån – Fre 06.30-18.30. 

OM ni passerar en automatisk station så betala er avgift senast inom 30 dagar – 

här kan ni se vad som eventuellt skall betalas: 

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trangselskatt/Betalning/ 

(Vid försenad betalning tillkommer en avgift på 500 kr) 

Vidare så är parkering avgiftsbelagd Mån-Lör på de flesta platser i Stockholm. 

För att spara tid föreslår vi att ni innan ankomst laddar två appar och matar in 

era betalningsuppgifter. 

1. ”Betala P” som fungerar på de flesta platser i stan. (15kr/t vardagar 7–19, 

10kr/t lördagar 10–17) 

2. ”Mobilpark” (Aimo) som gäller inom Karolinskas område, se gröna 

markeringar bild 1 

  

 

OBS! det är dyrt att parkera inom Karolinskas område (30kr/timme 24/7) så det 

lönar sig att parkera i ”Vasastan” (se bild 2) och promenera 10–15 minuter till 

konferensen. 

 

Med buss eller tunnelbana kan man ta sig till närområdet. Det tar då 5–10 

minuter att gå till Nobels väg 10. För reseplanerare med buss och tunnelbana 

kan ni besöka www.sl.se 
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