
 

 Sista minuten information om CPUP-dagarna 2022 
 
  

 
Här är viktig information om CPUP-dagarna den 11-11 oktober som liksom 2019 äger rum på 
Stockholmsmässan i Älvsjö. 
 
Tider 
Kongressens program startar kl 09.30 på måndag 10 oktober och slutar kl 16.00 på tisdag 11 
oktober. Fika serveras från 08.30 på måndagen. 
Utställare har tillträde från kl 07.00 på måndagen. Postrar kan hängas upp från kl 08.30 och tas 
ner efter kaffepausen på tisdag eftermiddag. Material för upphängning av posters finns på plats. 
 
Registrering 
Registreringen öppnar kl 08.30 måndag och kl 08.00 tisdag. Registreringsdisken är sedan 
öppen under CPUP-dagarna. 
För smidig och snabb registrering kommer du inom kort få din namnbricka skickad till din epost. 
Namnbrickan ska skrivas ut och klippas ut och tas med till registreringen. När du kommer till 
registreringen stoppar du namnbrickan i plastfickan som ligger framme på bord tillsammans med 
logoband. 
 
HÄNG BRICKAN KRING HALSEN OCH DU ÄR REGISTRERAD. 
 
Programmet 
När du kommer till registreringen får du programhäfte. Programmet finns också på 
www.CPUP.se. 
 
Middag 10 oktober.  
Du som anmält dig till middagen har en svart ring uppe i högra hörnet av din namnbricka.  Detta 
gäller som entrébiljett till middagen. Det är därför viktigt att du har namnbricka med dig till 
middagen.  OBS! Huvudentrén till Stockholmsmässan används även vid ankomst till middagen. 
 
Transport 
Från Arlanda avgår tåg till Älvsjö 2 gånger per timme. Restid cirka 45 minuter.  
Det enklaste sättet att komma till Stockholmsmässan från Stockholm C är med pendeltåg. 
Pendeltåget från Stockholm City mot Älvsjö station avgår 8–14 gånger i timmen och tar endast 
10 minuter. 
Om du önskar ta taxi rekommenderar vi Taxi Stockholm: 15 00 00 eller Taxi Kurir Stockholm: 08 
30 00 00. Adressen till Stockholmsmässan är, Mässvägen 1, Älvsjö. 
Resan tar ungefär 20 minuter från Stockholm City. 
 
 
Deltagarintyg 
Du som deltar under båda dagarna och svarar på utvärderingsenkäten erhåller ett deltagarintyg. 
Efter kongressen kommer du att få mailat en länk till utvärderingsenkäten. 
 
 
Vi är tacksamma om du påminner dina kollegor om denna info samt om namnbrickorna! 
 
 

Har du frågor maila till  gunnar.hagglund@med.lu.se 

 
Varmt välkommen till CPUP-dagarna! 
  

Organisationskommittén /Gunnar Hägglund 


