
UTSTÄLLARINFORMATION

GODS
Under byggnation och demontering sker in och utlastning via port D
(på Åhagas högra sida, mot Ica Maxi). 
Godsmottagning fr o m 17 oktober 
Gods till mässan adresseras: Smaka på Åhaga
 Utställande företag / Kontaktperson
 Åhaga, port D
 Lillåvägen 4
    SE-504 33 Borås

Godsavhämtning måndag 22 oktober  kl 07.00 - 14.00
Observera tiden!
P g a kommande evenemang lagras ev kvarvarande gods på annan plats (500:-/pall).
Utställaren svarar själv för packning, bokning av transport samt fraktsedlar och adressering
av gods efter mässans slut.

INFLYTT UTSTÄLLARE
Via Port D (på Åhagas högra sida, mot Ica Maxi).
Här sker den obligatoriska registreringen.
I mån av tillgång finns mässvagnar och pallyftare att låna.

Torsdag 18 oktober kl 14.00 - 21.00
Fredag 19 oktober kl 08.00 - 14.30  Er monter ska vara klar kl 14.30 

Vi städar gångar och publika utrymmen så det är klart före kl 15.00.
Ni svarar själva för städning i er egen monter.

Lördag 20 oktober har utställare tillträde från kl 08.00 via entré E, på höger sida, mot Ica Maxi.

MÄSSAN ÖPPEN
Fredag 19 oktober kl 15.00 - 20.00
Lördag 20 oktober kl 11.00 - 19.30

UTFLYTT UTSTÄLLARE
Lördag 20 oktober kl 19.30 - 22.00

OBS! Vi ber er respektera våra besökare och era medutställare genom att inte plocka ned
er monter före kl 19.30

SMAKA PÅ ÅHAGA 19-20 oktober 2018

Hjärtligt välkommen som utställare - här följer lite praktisk information.



http://monterservice.ahaga.se/#/fairs/7cc45dec-03af-439e-ace1-c5dfc1a6bb13

http://www.ahaga.se/media/1580/regler-och-riktlinjer-ahaga-2017_rev_20170608.pdf
http://www.ahaga.se/media/1580/regler-och-riktlinjer-ahaga-2017_rev_20170608.pdf
http://www.ahaga.se/media/1580/regler-och-riktlinjer-ahaga-2017_rev_20170608.pdf

 Utdrag ur Regler och riktlinjer Åhaga
 Vi rekommenderar att ni läser igenom hela Åhagas regler och riktlinjer för utställare, monterbyggare m fl.

http://www.ahaga.se/sv/smaka-pa-ahaga

AVFALL
På Åhaga jobbar vi för en bättre miljö och vi källsorterar.
Återvinningsstation finns vid port D (mot Maxi).
Debitering sker för ej medtaget skräp och montermaterial.

BARN
Mässan är en byggarbetsplats och därmed får barn under 16 år inte vistas i lokalen under
byggtid samt under in- och utflyttning.

BRANDFÖRESKRIFTER
Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i våra hallar. Normalt stekos får förekomma på denna
mässan.
Gasol ska behandlas på ett säkert och betryggande sätt i enlighet med gällande bestämmelser
enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, se www.msb.se.
Alla brandposter och nödutgångar måste lämnas fria!

FÖRSÄKRING
Utställarna rekommenderas att teckna egen försäkring för produkter och egen inredning.
Åhagas försäkring täcker inte detta.

INTERNET
Wifi (fritt trådlös internetaccess) finns på Åhaga.

LIVSMEDEL
Det åligger utställaren att ha giltigt tillstånd för livsmedelshantering.
Kraven på utrustning och inredning varierar beroende  på hur avancerad hanteringen är
men företag som redan är registrerat för livsmedelshantering bör ha beviset med sig.
Övriga utställare som ska ha någon form av livsmedelshantering bör kontakta
Miljökontoret i Borås 033-35 30 00 för att få tillstånd.

MONTERMATERIAL
Såsom belysning, möbler och annat finns att beställa via denna länk:
Beställning av montermaterial till Smaka på Åhaga 2018
Deadline 15 oktober!

MONTERVÄGGAR
Åhagas monterväggar består av vitmålad, 22 mm tjock spånskiva. Väggarna är 250 cm höga.
Du får använda små spik och skruv för att fästa upp saker som väger max 5 kg på väggarna i din
monter men allt ska tas bort av resp utställare efter mässans slut, annars sker debitering.
Observera att fästkuddar och övrig tejp som lämnar häftämnen inte är tillåten!

MÄSSRITNING
Ritning över mässan kommer att finnas på www.smakapaahaga.se under fliken
”För utställare”.



http://monterservice.ahaga.se/#/fairs/7cc45dec-03af-439e-ace1-c5dfc1a6bb13

http://monterservice.ahaga.se/#/fairs/7cc45dec-03af-439e-ace1-c5dfc1a6bb13

STRÖM
Eluttag ingår i varje monter, 220 v max 2000 watt. Nattström (för kyldiskar mm) kan beställas via länk
nedan! Kräver din utrustning mer än 2000 watt eller behöver du 16 amp så beställer du det också;
Beställning av montermaterial till Smaka på Åhaga 2018

PELARE
Kontrollera på ritningen om din monter innehåller pelare. De är markerade i grönt på
ritningen.  Mått: enkel pelare 31 x 20 cm, dubbel pelare 31 x 60 cm.

UPPSÄTTNING AV MATERIAL 
Lokalen är K- märkt. Det är inte tillåtet  att sätta upp material/affischer på annat än
monterväggarna. Skulle detta ändå ske betalas ev. skador av resp. utställare.

UTSTÄLLARKORT
För att få vistas på mässan ska utställare ha giltigt utställarkort. Detta fås mot uppvisande av
legitimation vid ankomst i entré E / port D. Kortet ska bäras väl synligt under hela mässan.
För varje monter ingår fyra utställarkort utan kostnad. Behöver du fler beställer du dessa här:
Monterservice.ahaga.se/Smaka på Åhaga 2018

UTSTÄLLARLOUNGE
Utställare har tillgång till lounge/matsal, där vi bjuder på kaffe och kaka och enklare utställarmat.
Utställarloungen hittar du vid Registreringen.

UTSTÄLLARSERVICE
Vår Utställarservice finns vid vår Registrering. Där kan du hämta is och vatten eller få
annan hjälp du behöver när du är på mässan. Du kan även ringa Monterservice på 033 - 13 15 11.

UTSTÄLLARENTRÉ MED REGISTRERING OCH IN/UTLASTNING AV GODS
Entré E / Port D (på Åhagas högra sida, mot Ica Maxi).
Registrering ska ske vid ankomst!

ÅHAGASTIFTELSEN 
Lillåvägen 4, 504 33 Borås  Tel 033-131510  Fax 033-131512 www.ahaga.se

Kontakt Namn Epost Tel nr

Projektledare Zara Höglund zara.hoglund@ahaga.se 033-13 17 56 / 0708-91 46 12

Projektassistent Josefin Johansson josefin.johansson@ahaga.se 073-909 48 37

Driftschef Nicklas Frenneson nicklas.frenneson@ahaga.se 033-13 17 59 / 0706-45 20 57

Monterservice/evenemangsservice monterservice@ahaga.se 033-13 15 11

Åhagas Restaurang   restaurang@ahaga.se 033-13 15 12

Åhaga vxl / adm  033-13 15 10 


