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g-LYFT 2017

Succé, ja vad annat kan man säga, g-LYFT 2016 innebar fullt slott! Under två dagar 
samlades 100 personer som tog del av föreläsningar och utbytte erfarenheter. För mer 
information se; www.g-ack.com/g-lyft-2016/

Det är tydligt att kranbranschen har ett stort intresse av ett seminarium med fokus på 
just lyftfrågor! Ett seminarium där erfarenheter utbyts, funderingar ventileras och nya 
kontakter knyts. Vi på g-ACK lyfter på hatten inför deltagarnas intresse.

Nyheter som i fjol fick ett kraftigt genomslag kommer vi att spinna vidare på. 
Det innebär att ”Årets Provdragning” återkommer där vi i samarbete med Certex visar 
nya resultat från spännande provdragningar. Även nya ”udda tester” såsom uthållighet-
stestet av en kättingtelfer som presenterades i fjol kommer med i år. Förhoppningen är 
ett något snabbare resultat… De ”udda testerna” genomförs i samarbetet med Gripp, 
så blir det även i år. Den som kommer får se XXXXXX

Många var det som i fjol efterfrågade ”Lyftmässan”. Vi lyssnar på våra besökare 
så g-LYFT 2017 innehåller även utställare som skapar en lyftmässa. 

Välkommen till g-ACK AB och Stadshotellet i Växjö

Exempel på programpunkter under årets seminarium

• Tema ”Årets provdragning” – I år stållinor Thomas Krüger, g-ACK AB
 Allmän teori kring stållinor och  Andreas Gotthold, Certex AB
 presentation av årets provningar

• Stållinor 
 Information om stållinor, stållinetillverkning mm

• Lintelfrar - Nödgränsbrytning Kjell Andersson, g-ACK AB
 EN 12 077, EN 13 135, funktion, konstruktionsprinciper  Magnus Petersson, Gripp
 samt praktisk demonstration/förevisning LyftdonService AB

• Haverier, skador, ”hoppsan” mm. Kjell Andersson och
 Genomgång av händelser och orsaker Glenn Rosén, g-ACK AB

• Fästa i betong Rickard Bergeryd, Hilti Svenska AB
 Att tänka på

• Reparationssvetsning av lyftdon i stål Tomislav Buzancic. ESAB
  
• Stora Industriprojekt – ESS  Kristian Gerdtsson, Skanska
 ESS i Lund       



Tid och plats
26 – 27 oktober 2017
08:30 – mässan öppnar och 09:00 öppnar 
ankomstregistreringen på Stadshotellet, 
Kungsgatan 6, 351 04 VÄXJÖ.

Kvällsaktivitet
En gemensam kvällsaktivitet av överrasknings- 
karaktär kommer som seden kräver genomföras 
vid 19:30 första dagen.

Mer information
Vill du veta mera om seminariets program eller 
har du andra frågor om g-LYFT 2017, kontakta 
oss på telefon 010 – 205 12 00 eller genom att ta 
direkt kontakt med någon av oss.
Våra telefonnummer hittar ni på sidan 4 i 
inbjudan. Naturligtvis finns informationen 
även på vår hemsida.

Anmälan 
Vi måste be om din anmälan senast den 
6 oktober 2017. Vi kommer att följa upp vår 
inbjudan under sensommaren. När vi mottagit din 
anmälan kommer vi skicka en bekräftelse och ett 
detaljerat program.

Kostnader
Kostnaderna kommer att faktureras er i 
efterhand.

Avbeställning 
Vill du avbeställa din anmälan till 
g-LYFT 2017 måste du göra det minst 10 dagar 
före startdagen, i annat fall måste vi debitera 
halva avgiften. Avbeställer du dagen innan eller 
samma dag som seminariet börjar, debiterar vi hel 
avgift. Självklart kan någon annan från ditt företag 
utnyttja din plats om du skulle få förhinder.

LYFT 2017

Praktiska upplysningar

Vi på g-ACK AB hälsar er välkomna till två intensiva 
lyftdagar i Växjö den 26–27 oktober.
 
Eftersom uppslutningen till fjolårets g-LYFT-dagar innebar 
”fullt slott” har vi valt att förlägga g-LYFT 2017 till större lokaler 
på Stadshotellet i centrala Växjö, beläget intill järnvägsstationen.

Årets program är utökat och vi slår upp portarna till mässan vid 08:30 och har ankomstregistrering och 
fika från 09:00 på Stadshotellet.

Efter registrering så drar seminariet igång med föreläsningar. Incheckning sker efter lunch dag ett. 
Föreläsningarna pågår fram till 17:30 och kvällsaktiviteten startar 19:30.

Under dag två fortsätter föreläsningarna med start vid 08:00 och de pågår därefter fram till 
12:00 då vi avslutar seminariet med lunch. Det kommer även att finnas tid för kompletterande frågor/
diskussioner under eftermiddagen dag två.
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Anmälan

26-27 oktober, Stadshotellet – Växjö

 Jag kommer och önskar övernattning  Kvällsaktivitet ingår  Pris 4 700 kronor

 Jag kommer men utan övernattning  Kvällsaktivitet ingår  Pris 3 500 kronor

 Jag önskar även övernattning onsdag 25/10 till torsdag 26/10. Pris 1 200 kronor

I priserna ingår lunch och kaffe/the (frukost vid övernattning) samt dokumentation. Eventuella avgifter för parkering, TV, minibar etc 
tillkommer och kommer att redovisas separat på fakturan till er. Alla priser ovan exklusive moms.

Företag:
 
Namn: 

Namn: 

Adress:

Postadress:
 
Telefon:
 
e-post: 

Fakturaadress: 
 
Beställningsnr/
fakturamärkn 
Org nr: 

Du kan anmäla dig till g-LYFT 2017 på följande vis:
 •  Skicka anmälan per post till: g-ACK AB, Annavägen 4, 352 46 VÄXJÖ
 •  Skicka anmälan med e-post till: g-lyft@g-ack.com
 •  Ring 
  Kjell Andersson  0721 – 85 03 06 kjell.andersson@g-ack.com
  Håkan Arvidson  0721 – 85 03 03 hakan.arvidson@g-ack.com
  Magnus Gustafson  0721 – 85 03 04 magnus.gustafson@g-ack.com
  Thomas Krüger  0721 – 85 03 02 thomas.kruger@g-ack.com

Välkomna

(om annan än ovan)


