
 

 

Allmän information  
Nationell Estetisk Kongress 2021 
Spyken, Lund, 8 – 10 oktober 

 
 
Nationell Estetisk Kongress 2021 äger rum 8 – 10 oktober, på Spyken, Dalbyvägen 2, 
Lund. 
Incheckning sker under fredagen 8/10 från kl. 11:00.  
Programmet startar kl. 13:00 i Spykens Aula, Hus A. 
 
 
Om den pågående Covid-19-pandemin plötsligt ändrar utveckling till det sämre, 
accepterar vi detta år avbokning fram till 2 månader före kongressen (senast 12 augusti) 
utan annan kostnad än en administrationsavgift på 300:- Avbokning måste ske 
skriftligen via mail och då motiveras av påvisat ökad pandemirisk. Anmälan till 
kongressen är i övrigt bindande och sker via nätet på www.estetkongress.se  fram till 
senast fredagen den 1 oktober 2021. Fullt pris debiteras för avbokad deltagarplats. 
Anmäld deltagarplats kan överlåtas till annan medarbetare, detta måste ske skriftligt 
(mejl ok), med uppgifter om vem som ersättes samt motsvarande kontaktuppgifter för 
ersättare, tillsammans med alla ev. ändringar av gjorda val till info@estetkongress.se. 
Om överlåtelsen sker färre än 30 dagar före kongressen debiteras en överlåtelseavgift 
om 400:- + moms, sker överlåtelse tidigare tas ingen avgift ut. Det är viktigt att vid 
anmälan göra samtliga val för deltagande till alla aktiviteter under kongressen. Det är 
möjligt att få en gemensam faktura, förutsatt att detta begärs vid anmälan. Det är inte 
möjligt att anmäla sig till delar eller enstaka dagar av kongressen. 
 
Observera att anmälningskostnaderna är rabatterad vid tidig anmälan! 
För anmälan senast fredag, 18’e juni, 2021 är kongresspriset 3.450:- + moms. 
För anmälan senast fredag, 4’e september 2021 är kongresspriset 4.150:- + moms. 
Därefter är ordinarie kongressavgift 5.150:- + moms.  
Mängdrabatt: Boka 5 deltagare från samma arbetsplats få en 6’e deltagarplats fritt. (10 
ger 2 platser)  
OBS Sista anmälningsdag, fredag, 1’e oktober 2021. 
 
I kongresspriset ingår för- och eftermiddagsfika alla dagar under kongressen, middag 
fredag kväll, samt under lördagen lunch och festmiddag.  
”Lunch” på Spyken före kongresstart på fredagen kan beställas separat liksom ”Take 
away” på söndagen – dessa beställningar görs i samband med anmälan till kongressen. 
Eventuella frågor kring anmälan eller fakturering till kongressen: e-post 
info@estetkongress.se    
Övriga frågor kring kongressen besvaras av kongressledare Sverker Zadig, 
sverker.zadig@estetkongress.se   
Ytterligare och uppdaterad information finns på kongressens hemsida 
http://www.estetkongress.se    
 
 
 
 
 



 

 

 
Hotellinformation: Hotellrum bokas och betalas av deltagarna själva eller via faktura 
från hotellet, detta måste göras klart vid bokning. Rum till specialpris på nedanstående 
hotell kan bokas enligt nedanstående, därefter i mån av plats. Vi råder er att boka ev. 
hotellrum så snart som möjligt efter anmälan till kongressen! Alla priser är inklusive 
frukostbuffé och moms. 
 
 
Best Western Plus Hotel Nordic Lund, Östra Mårtensgatan 5, 223 51 Lund,  
046-378 00 70. www.nordiclund.se. Två nätter, fre-sön, flera olika prisklasser: 1882-
2242 kr/ 2 nätter alt 941-1121 kr/ natt ink moms och frukost. Uppge bokningskod 
”#034724” vid bokningstillfället. Ej bokade rum släpps den 9 september.  
 
 
Grand Hotel, Bantorget 1, 221 04 Lund. 046-280 61 00, www.grandilund.se 
Deltagare bokar direkt på hemsidan där de uppger koden ”PROMO1” (denna gäller 
endast online på hemsidan www.grandilund.se). Varje gäst bokar och sköter sin egen 
bokning och får 15% rabatt på det aktuella priset. 
Rummen släpps den 9 september. 
 
 
Hotel Concordia, Stålbrogatan 1, 222 24 Lund, Tel:  046-13 50 50,  
info@concordia.se  www.concordia.se Priset är 895:- för enkelrum och 1195:- för 
dubbelrum, och gäller per natt inklusive frukost och moms. 
bokningskod: ”ESTET Konferens 20211008”. 

 
 
Hotell Lundia, Knut den Stores Torg 2, 221 04 Lund. 046-280 65 00.  www.lundia.se 
Deltagare bokar direkt på hemsidan där de uppger koden ”PROMO1” (denna gäller 
endast online på hemsidan www.lundia.se). Varje gäst bokar och sköter sin egen 
bokning och får 15% rabatt på det aktuella priset. 
Rummen släpps den 9 september. 
 

 
Lilla Hotellet i Lund, Bankgatan 7, 223 52 Lund, 046-32 88 88. info@lillahotellet.com 
www.lillahotellet.com  800:-/natt enkelrum. Ange kod ” kod EN2020”. Rummen släpps 
1 september. 
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