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Program ksp medlemsresa våren 2020 

Föreningen för kommunal statistik och 

planering, ksp, har en lång tradition av 
medlemsresor. Under årens lopp har vi 

besökt bland annat Danmark, Tyskland, 
Storbritannien och Frankrike. Den senaste 

medlemsresan gick till Italien år 2002.  
   Nu är det hög tid för en ny studieresa och 

huvudresmålet blir EU:s okrönta huvudstad 

Bryssel. Två varianter av resan erbjuds, 
nämligen ett statistikspår som innehåller ett 

besök på Eurostat i Luxemburg och ett 
planeringsspår som innehåller ett besök i 

Rotterdam i Nederländerna. 

   Upplägget innebär att styrelsen står för all 
planering av studiebesök och sociala 

aktiviteter. Resedeltagarna förväntas själva 
boka sin resa till och från Bryssel samt 

övernattningen. Vi har valt ut två hotell som 

vi rekommenderar och som finns namngivna 
på sista sidan av denna inbjudan. 

   Förutom de intressanta studiebesöken ger 
resan möjlighet att nätverka och knyta nya 

kontakter med likasinnade från andra 
kommuner. Det blir gemensamma luncher 

och middagar och viss tid för egna upptåg.  

   Vår förhoppning är att resan ska ge nya 
kunskaper och erfarenheter som 

resedeltagarna kan ta med hem till sina 
kollegor. Anmälan görs via en länk på 

föreningens hemsida www.ksp.se. Vi ser 

fram emot din anmälan senast den 31 
januari 2020. 

 
Vänliga hälsningar från styrelsen

 
 

 

 

Onsdagen den 13 maj 2020 

11:30 till 12:00 
Samling och registrering i lobbyn på hotell NH Brussels Carrefour de l'Europe, 

Grasmarkt, 110, Rue du Marché aux herbes. 

12:00 till 13:00 Gemensam lunch. 

14:00 till 16:00 

Studiebesök på Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik (GD 

Regio), Avenue de Beaulieu 1, 1160 Auderghem. Information om EU:s 
strategier för regional- och stadspolitik. 

19:00 Gemensam middag. 

file://///nykoping.x/dfs/home3/magnus.g.eriksson/Documents/KSP%20dokument/Studieresa%20Bryssel%202020/www.ksp.se
file://///nykoping.x/dfs/home3/magnus.g.eriksson/Documents/KSP%20dokument/Studieresa%20Bryssel%202020/www.ksp.se
file://///nykoping.x/dfs/home3/magnus.g.eriksson/Documents/KSP%20dokument/Studieresa%20Bryssel%202020/www.ksp.se
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Statistikspåret 

Torsdagen den 14 maj 2020 

07:33-10:50 Tåg till Luxemburg. 

11:00 till 12:00 Gemensam lunch nära järnvägsstationen. 

12:30 till 15:30 

Studiebesök på Eurostat, 5 r. Alphonse Weicker - bâtim. Joseph Bech, 2721 

Luxemburg. Diskussion om regional statistik, misstro och missbruk av statistik 
samt om visualisering av statistik. 

16:10-19:28 Tåg till Bryssel. 

20:00 Gemensam middag. 

 
 
Planeringsspåret 

Torsdagen den 14 maj 2020 

07:52-09:02 Tåg till Rotterdam. 

10.00-12.00 Studiebesök på Rotterdams Office of Urban Development, 

Wilhelminakade 179, 3072AP Rotterdam. Information om kommunal planering i 

Nederländerna. 

12:00-13:00 Gemensam lunch. 

13:00-16:00 Guidad stadsvandring i Rotterdam med tema stadsplanering. Fokus på 

stadsomvandling och förtätning. 

16:58-18:08 Tåg till Bryssel. 

20:00 Gemensam middag. 

 

 
 

Fredagen den 15 maj 2020 

09:00-12:00 Guidad stadsvandring i Bryssel med tema stadsplanering. Fokus på 
stadsutveckling och nybyggnation 

12:00-13:00 Gemensam lunch. 

13:00-14:00 Studiebesök på SKR:s Brysselkontor, Square de Meeûs 1, Bryssel. 

Information om aktuella beslut inom EU som berör svenska kommuner. 

14:15-15:15 Studiebesök på Stockholmsregionens Europakontor, Avenue Marnix 28  

1000 alternativt på Västra Götalandsregionens Brysselkontor, Rue du 

Luxembourg 3 alternativt på något av de andra regionala kontoren som ligger i 
närheten. 

15:15 Avslutning. 
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Information 

Resmål  

Bryssel, Belgien samt Luxemburg City, 
Luxemburg alternativt Rotterdam, 

Nederländerna. 

Boende 

Boende bokas och bekostas av var och en. 
Vi rekommenderar NH Brussels Carrefour de 

l'Europe, Grasmarkt, 110, Rue du Marché 
aux herbes (från 1 900 kr/natt inkl. frukost) 

alternativt Aris Grand-Place Hotel, Rue du 

Marché aux Herbes 78-80 (från 1 400 
kr/natt inkl. frukost). 

 
Kommunikationer 

Resan till Bryssel bokas och bekostas av var 
och en. Till Bryssel tar du dig enklast med 

flyg. Direktflyg finns från Arlanda, Bromma, 

Landvetter och Kastrup. Flygresan kostar 
600-1400 kr tur och retur beroende på 

avreseflygplats. Från Bryssels flygplats går 
lokaltåg in till centrala Bryssel. 

 

 
Övriga kostnader 

Kostnader för måltider och lokala resor i 
Bryssel tillkommer. Tågresan Bryssel-

Luxemburg alt. Bryssel-Rotterdam bokas 

och bekostas av föreningen. 

Anmälan 
Anmälan görs på hemsidan: www.ksp.se via 

anmälningslänken. Antalet platser till resan 

är begränsat till 30 personer, först till kvarn 
gäller. Anmälan är bindande men kan 

överlåtas till annan person. Sista 
anmälningsdag är 31 januari 2020. Vid färre 

deltagare än 10 personer förbehåller vi oss 
rätten att ställa in resan. När 10 personer är 

anmälda så kommer ett bekräftelsemejl så 

att boende och flyg kan bokas för plats och 
bra priser. Därför är det bra om din anmälan 

kommer in så tidigt som möjligt. 
 

Kontakt  

Har du frågor om resan mejla till ksp:s 
styrelse på styrelsen@ksp.se, eller ring ksp:s 

sekreterare Magnus Eriksson tel. 0155-24 83 
68. 

 
 

 

 
 

1. Hotellen 
2. GD Regio 

3. SKR:s Brysselkontor 
4. Regionala Brysselkontor 

http://www.ksp.se/
http://www.ksp.se/
http://www.ksp.se/

