Välkommen som utställare!
Bokningsbekräftelse och information inför
Fritidshusmässan Idre Himmelfjäll 22-23 maj 2020

Inflyttning
Inflyttning tors 21 maj kl 13-18 samt fre 22 maj kl 7-9.30. Kl 9.30 ska alla utställare vara klara, skräp
undanplockat och bilar parkerade på anvisad plats.
Öppettider
Fredag 22 maj kl 10-16, lördag 23 maj kl 10-16.
Utflyttning
Mässan skall utrymmas lördag 23 maj efter mässans stängning. Ingen ihopplockning är tillåten före kl 16.
___________________________________________________________________
Utställarkort – Observera!
För monterpersonal avhämtas utställarkort i mässkansliet i vid inflyttning.
Mässkansli
Arrangören finns på plats from tisdag 19 maj.
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 2,2 m höga och av vit laminat. Använd dubbelhäftande tejp eller häng 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 och övrig monterservice
Beställning av el måste ske senast torsdag 14 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. Notera att elen bryts kl 16.15 på lördagen.
Se blanketten Monterservice_FH20 för info och priser för el och andra tillbehör till montern.
Monterbelysning
Kom ihåg att släcka all monterbelysning på vid hemgång från mässan.
Parkering
Utställare parkerar vid anvisad parkeringsplats.
Vakthållning
Arrangören ombesörjer vakthållning nattetid torsdag-lördag, men har inte ett juridiskt ansvar för
utställda föremål.

Utställarmiddag
Delta på vår härliga gemensamma middag fre 22 maj, kl 18.30 på Värdshuset Idre Fjäll med mingel,
business, grillbuffé och underhållning av Billy Opel. Meddela antal till niklas@dalaartist.se eller 0702-47
18 33.
Boende
Boende erbjuds på Hotell Pernilla Wiberg, Idre Fjäll (ca 1 km från mässområdet på Himmelfjäll). Boka på
tel 0253-412 00 och uppge kod Utställare Fritidshusmässan. Då erhåller Du 10% rabatt på hotellrum eller
20% rabatt på stugor samt stugstädning.
Eller bo på Himmelfjäll (främst större stugor), kontakta Anki på 0730-86 14 30.
Brandföreskrifter
Utrymningsvägar/dörrar, brandredskap, larmknappar och skyltar skall hållas fria och fullt synliga.
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 brandskydds-myndighetens 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 blanketten för "Monterservice" på www.fritidshusmassanhimmelfjall.se
Leveranser till mässhallen
Idre Himmelfjäll, 790 91 IDRE. Märk godset tydligt med företagets namn. Observera att arrangören inte
ansvarar för avställt/emottaget gods. Dock tar vi emot gods from tisdag 19 maj. Kontakt för
godsmottagning, Niklas Nouvel 0702-47 18 33.

Välkomna! /Niklas, Hasse & Maria
PR & Media Leasing AB
Uven 5
794 90 ORSA

Org nr 556362-1068 Niklas 0702-47 18 33
Hasse 0705-22 27 20 Maria 0708-18 28 98
info@prmedia.se
www.prmedia.se

