Mässinformation A till Ö
Här hittar ni som ska ställa ut på kultur & fritidsmässan svar på era frågor om de
viktigaste reglerna och föreskrifterna för utställare. Vid ytterligare frågor är ni
välkomna att kontakta oss via hemsidan alternativt skicka ett mail eller ringa.
Avanmälan
Avbokning av mässanmälan ska ske senast två veckor innan mässan. Vid avbokning
senare än två veckor innan mässan återbetalas ej mässavgiften oavsett orsak till
avbokning.
Aktivitetsytor
För alla utställare finns möjlighet att disponera en större aktivitetsyta på mässan för
att hålla i ett uppträdande, uppvisning eller erbjuda besökarna olika prova-på
aktiviteter. Vid intresse av att nyttja aktivitetsytan, kontakta mässarrangören.
Allergier
Vid mässan tas hänsyn till allergier. Ingen typ av nötter, växter eller andra
allergiframkallande saker får användas på mässan. Inga levande djur får förekomma
inomhus pga. allergi.
Belysning
I idrottshallen finns tillgång till ordinarie takbelysning. Övriga belysningspunkter får
samtliga utställare själva medta till mässan. Övriga regler kring belysning är att all typ
av levande ljus och eld är förbjudet att använda.
Brandsäkerhet
Inga nödutgångar får blockeras på grund av brand- och utrymningssäkerhet. Inga
lösa föremål får placeras framför eller i direkt anslutning till ordinarie utgångar eller
nödutgångar. Nödutgångar och dess skyltning får en blockeras. Utrymningsvägarna
finns markerade på mässkartan. Mäss- och lokalansvariga ansvarar för att samtliga
brand- och säkerhetsrutiner är uppfyllda och godkända.
El
All el ska vara jordad. Det kommer att finnas framdragen el med eluttag till de
utställare som på förhand angivit att de vill ha tillgång till el. Ta med egna
förlängnings- och skarvsladdar utifrån era behov. All el ska vara inkopplad senast
klockan 18:00 på torsdagen för att kontrollera att allt fungerar som det ska.
Försäkringar
Arrangören har inga försäkringar som täcker utställarnas monter. Samtliga utställare
ansvarar för alla saker i sin monter inför, under och efter mässan. Idrottshallen är låst
och larmad från klockan 20:00 på torsdag och öppnar igen klockan 08:00 på fredag.
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Förtäring
Mat, fika och dryck finns till försäljning vid huvudentrén till idrottshallen. Alla burkar,
matrester och övrigt skräp ska slängas i någon utav mässans alla papperskorgar.
Försäljning
Endast försäljning av medlemskap, lotterier eller föreningsartiklar är tillåtet på
mässan samt utdelning av ”gratisprodukter”.
Kontakt- och informationsuppgifter
Utställarens kontakt-och informationsuppgifter får publiceras på Internet. Vi
reserverar oss för eventuella felskrivningar och sidan uppdatera en gång årligen i
anslutning till kultur- och fritidsmässan.
Incheckning-/flyttning
Incheckning av samtliga utställare sker vid idrottshallens huvudentré. Inflyttning sker
på torsdag från klockan 16:00 till 20:00 och fredag klockan 08:00-09:30. Inflyttning
sker via idrottshallens huvudentré och markerade nödutgångar som finns på
mässkartan.
Informationsträff för utställare
Välkomna till en gemensam informationsträff med information om tider,
monterplatser, regler och en möjlighet att ställa frågor. Torsdagen den 30 mars på
Sotenäs Symbioscentrum klockan 16:00-17:00. Vi bjuder på fika och lättare tilltugg.
Internet
Sotenäs kommun bjuder på trådlöst nätverk (Wi-Fi) till alla besökare och utställare.
Tillgång till inloggningsuppgifter till Wi-Fi får man vid incheckningen. Trådlösa
nätverket gäller endast inomhus.
Marknadsföring
Samtliga utställare tillsammans med mässarrangören ansvarar för att marknadsföra
och bjuda in besökare till mässan. Affischer till mässan finns att ladda ner här eller att
hämta hos. Mässarrangören ansvarar för extern annonsering i lokalpress, sociala
medier och andra kommunikationskanaler
Montermaterial
Mäss- och montermaterial får ej vara brandfarligt utan ska vara svårantändligt.
Eventuella anmärkningar från mässarrangör som görs måste åtgärdas innan mässan
startar. Inga ljus eller ljudkällor som stör andra får användas i montern. Vi
rekommenderar att kontakta eventuella montergrannar för att lämna information om
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eventuella avgränsningar (öppen, hel-halvvägg osv) på själva monterkonstruktionen.
Mässarrangören tillhandahåller ett bord till samtliga utställare.
Monterkarta
Monterplats och nummer anges i monterkartan. Här hittar ni en monterkarta och lista
sorterat i alfabetisk ordning. Samt att ni hittar en monterkarta sorterat efter
monternummer för samtliga utställare. Det är inte tillåtet att ändra monterstorlek eller
byta monterplats med andra utställare utan att det godkänts av mässarrangören.
Mässkarta
Mässkartan innehåller en karta över mässan med monterkarta och monternummer
för samtliga utställare. Utmärkning av toaletter, kiosk, in- och utgångar. Mässkartan
finns att ladda ner här.
Parkering
Utställare ombedes att ställa sina bilar och släpvagnar på annan plats än i anslutning
till idrottshallen för att det ska finnas så bra parkeringsmöjligheter som möjligt för
mässans besökare.
Sophantering
Sopor slängs i utplacerade papperskorgar inne på mässan. En container för
grovsopor och material inför och efter mässan finns utplacerad vid långsidan mot Bhallen i anslutning till återvinningstationen.
Utcheckning-/flyttning
Utflyttning och städning av montrar sker efter att mässan är slut klockan 16:00. Alla
utställare ansvarar för att montern efterlämnas i samma skick som vid incheckningen.
Sopor ska slängas enligt anvisningarna för sophantering och all städutrustning får
medhavas av respektive utställare. Vid eventuell skadegörelse kan utställaren
debiteras beroende på i vilket skick montern har lämnats. Vid frågor kring utflyttning
kontakta in/-utcheckningen vid huvudentrén i idrottshallen.
Utvärdering
För att kunna förändra och förbättra mässan för både utställare och besökare
kommer en utvärdering att skickas ut via e-post där ni kan beskriva era intryck och
avtryck från mässan.
Vid ytterligare frågor är Ni välkomna att kontakta oss via telefon eller e-post.
Daniel Nordström
Mässansvarig
E-post: info@kulturfritidsmassan.se
Telefon: 0736 789 965

Staffan Karlander
Kultur- och fritidsansvarig
E-post: staffan.karlander@sotenas.se
Telefon: 0523-664674
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