Välkommen som utställare på Södra Dalarnas Hus,
Hem & Trädgårdsmässa 14-15 april 2018 Smedjebacken
,

Bokningsbekräftelse och praktisk information
Inflyttning
Inflyttning fre 13 april kl 13-19, samt lör 14 april kl 7.30-9.30. Mässan öppnar lör 14 april kl 10.
Öppettider
Lördag 14 april kl 10-16, söndag 15 april kl 10-16
Utflyttning
Hallen skall utrymmas söndag 15 april efter mässans stängning. Ingen ihopplockning är tillåten före kl 16.
___________________________________________________________________

Utställarkort – Observera!
För monterpersonal avhämtas utställarkort i mässkansliet i vid inflyttning. Varje utställare får max 1
utställarkort/2 kvm. Överstigande antal faktureras med 50 kr (alla priser exkl moms).
Förköpsbiljetter till reducerat pris
Du som utställare kan beställa förköpsbiljetter till reducerat pris (30 kr) för att bjuda personal, kunder,
affärsbekanta, familj med flera. Boka via blanketten Monterservice, eller på www.sodradalarnasmassa.se
Mässkansli
Arrangören finns i hallen from onsdag 11 april kl 10.
Monterservice
Beställ det som önskas till montern av oss så har Du en grundutrustad monter vid ankomst. Vi
tillhandahåller matta, el, barbord, fällbord, broschyrställ, spotlights och dylikt. Observera att utställare får
behålla mattan som kan användas under fler mässor eller annat. Beställningar efter torsdag 5 april
debiteras ett påslag på 10%. Mer info, se beställningssedeln för monterservice eller
www.sodradalarnasmassa.se . Passa också på att beställa biljetter till kunder, anställda, familj, mfl.
Städning
Utställare ansvarar själv för bortforsling av skräp till container utanför hallen. Monterväggarna skall
rensas från tejp, dekaler, affischer och dylikt. Bristande städning faktureras utställaren.
Monterväggar
Monterväggarna är 2,5 m höga och av vit laminat. Använd dubbelhäftande tejp eller häng upp tyngre
föremål genom att spika i överkanten på väggen med mindre spik/nubb. Om Du använder dubbelhäftande tejp, vanlig tejp, dekaler eller liknande, kontrollera med mässpersonalen om den går att ta bort.
Häftkuddar är absolut förbjudna. Låna hellre vår dubbelhäftande tejp!
Elanslutning
Beställning av el måste ske senast torsdag 5 april. Inkoppling av el får ej ske på egen hand. Behörig
personal ansvarar för samtliga eldragningar inom mässområdet. Elcentraler får ej blockeras. Monterstativ
i metall, armaturer och bruksföremål i ledande material måste jordas. All elektrisk installation skall vara
utförd enligt gällande starkströmsföreskrifter. Notera att elen bryts kl 16.15 på söndagen.
Monterbelysning
Kom ihåg att släcka all monterbelysning på kvällen när Du lämnar mässan.

Lunch/servering
Servering med lättare luncher erbjuds i hallen. Som utställare finns möjlighet att ta allt på faktura.
Boende för utställare
Utställare erbjuds boende till reducerat pris på Wanbo Herrgård (1 mil söder om Smedjebacken, längs väg
66 mot Fagersta). Cirkapris enkelrum 850 kr/natt, dubbelrum 1050 kr/natt (inkl moms). Frukost ingår.
Bokning och info www.wanbo.se eller kontakta 0240-765 00, info@wanbo.se
Vakthållning
Arrangören ombesörjer vakthållning nattetid fredag-lördag, lördag-söndag, men har inte ett juridiskt
ansvar för utställda föremål.
Parkering
Utställare parkerar på anvisad plats.
Brandföreskrifter
Utrymningsvägar/dörrar, brandredskap, larmknappar och skyltar skall hållas fria och fullt synliga. Ovanför
utrymningsgångar får dekorationer, skyltning eller tak ej förekomma. Materialet i monterväggar eller tak
skall vara svårantändligt eller av ett material som inte är mer brandfarligt än trä. Textila dekormaterial
måste vara behandlade med brandskyddsmedel eller tillverkat av ull eller glasfiberväv enligt brandskyddsmyndighetens bestämmelser. Brandfarliga, frätande eller giftiga gaser får ej införas eller förvaras i
mässlokalen. Bränsletanken på motorfordon skall ha låsbart lock. På gasoldrivna fordon skall även
huvudkranen närmast tanken vara stängd. Svetsning, skärning och öppen eld får förekomma efter
tillstånd från mässledningen. Tomemballage, sopor och annat brännbart material får ej förvaras inom
monterutrymmet.
Renhållning/sopcontainer
Sopcontainer finns i anslutning till mässhallen. Slå sönder kartonger och dylikt så får mer plats i
containern. Utställare ansvarar för städning/renhållning i respektive monter. Du kan dock beställa
städning av monter, se "beställningssedeln".
Levande djur
Det är förbjudet att medföra levande djur i mässhallen utan tillstånd från mässarrangören.
Leveranser till mässhallen
Leveransadress: Barken Arena (fotbollshallen), Prästavägen/Frejgatan, 777 30 SMEDJEBACKEN
(Prästavägen är baksidan av arenan och Frejgatan den officiella adressen på framsidan, bäst tillgänglighet
är på baksidan). Märk godset tydligt med företagets namn. Observera att arrangören inte ansvarar för
avställt/emottaget gods. Om fraktbolaget önskar ringa vid leverans, kontakta Malin 0700-42 12 86.

Välkomna! /Malin, Hasse & Maria
PS. Gilla och dela gärna mässans facebooksida! Här finns senaste nytt, se www.facebook.com/
sodradalarnasmassa/ DS.
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