
Välkommen som utställare på Trucks in 

Dalarna!   Bokningsbekräftelse och information.

Inflyttning 
Inflyttning tors 16 maj kl 10-18.30 samt fre 17 maj kl 8-11. Mässan öppnar fre 17 maj kl 12 och då 
skall utställare vara klara samt alla bilar parkerade på anvisad plats. 
Öppettider 
Fredag 17 maj kl 12-17
Lördag 18 maj kl 10-16
Utflyttning 
Mässan utryms lör 18 maj efter mässans stängning kl 16. Ingen demontering är tillåten före kl 16. 
Bortforsling under måndagen är ok. Eventuellt ska kvarlämnat material samlas på ett ställe.  
___________________________________________________________________ 
Utställarkort  
För monterpersonal avhämtas utställarkort i mässkansliet i vid inflyttning. Utställarkort skall vara 
korrekt ifyllda och bäras av samtlig personal (även under in- och utflyttning). Tillfälliga "roddarkort" 
för dekoratörer och personal som hjälper till vid in- och utflyttning hämtas också i mässkansliet. 

Förköpsbiljetter till reducerat pris 
Du som utställare kan beställa förköpsbiljetter till reducerat pris (30 kr+moms) för att bjuda personal, 
kunder, affärsbekanta, familj med flera. Beställ via bifogad beställningssedel eller maila till 
maria.spring@prmedia.se  

Mässkansli 
Ett mässkansli är placerat i entrétältet och arrangören finns på plats from onsdag 15 maj.

Monterservice och tält 
Arrangören tillhandahåller monterservice i form av el, barbord, fällbord, diskar, spotlights, mattor, 
mm. Se bifogad serviceblankett. Beställ senast onsdag 8 maj maj för att slippa extra avgifter samt för 
att garanterat få det Du behöver. Kontakta gärna oss med Dina frågor, 0705-22 27 20.
För tälthyra, se separat fil.

Lastning/lossning med truck 
Vid behov av truck för lastning/lossning, beställ det av Niklas på 0702-47 18 33. All tillgång till truck 
måste förbeställas och faktureras med 350 kr/påbörjad halvtimme.  

Städning 
Utställare ansvarar själv för bortforsling av skräp till container. 

VIP-middag, mässfest och boende på Ski Lodge   
Torsdag 16 maj kl 19.00 blir det VIP-kväll för utställare på Romme Alpin Skilodge. Mingel, mat samt 
underhållning. På fredagskvällen blir det en mässfest dit både utställare, kunder och mässbesökare är 
välkomna. Pris 700 kr/person (exkl moms) oavsett kväll. Beställ via beställningssedeln eller boka på
lars@dalaartist.se    

Utställare erhåller ett reducerat pris på Skilodge. 3400 kr/natt/dubbelrum eller 2000 kr/natt/
enkelrum inkl middagarna. Minisviter inkl bastu 7200 kr/natt (max 4 personer). Alla prisuppgifter
är exkl moms. Boka av Lars på lars@dalartist.se  
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Enligt önskemål från förra mässan går det numera bra att checka ut under hela lördagen. Möjlighet 
att bo kvar till söndag finns om ett visst antal utställare önskar det. Fråga oss gärna. 

Elanslutning 
Beställning av el måste ske senast onsdag 8 maj. 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. 

Belysning 
Kom ihåg att släcka all belysning på kvällen när Ni lämnar mässan. 

Vakthållning 
Arrangören ombesörjer vakthållning nattetid torsdag-lördag, men har inte ett juridiskt ansvar för 
utställda föremål. 

Mässbilaga 
Avisera Ditt mässdeltagande med en annons. Som utställare blir Du kontaktad av Nils-Erik Borg på 
Mittåkar´n som producerar mässans officiella mässtidning eller så ringer Du honom på      
0243-23 77 07. 

Brandföreskrifter 
Utrymningsvägar och dörrar skall hållas fria och fullt synliga. Gäller brandredskap, larmtrycks- 
knappar och skyltar. 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 medbrandskyddsmedel 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. 

Leveranser till mässhallen  
Adress: Romme Alpin, Koppslahyttan 111, 781 98 BORLÄNGE.  Märk godset med företagets namn. 
Observera att arrangören inte ansvarar för avställt/emottaget gods. 
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