
 

 

 

 

 

 

Välkommen till mässan  

Hjälpmedel och hälsa i fokus 
13-14 september 2017 

 

Nu är det snart dags! Ni är varmt välkomna hit till oss i vackra Norrbotten! 
 

Mässan anornas av Region Norrbotten och ger ett unikt tillfälle för leverantörer att visa sina produkter för 

förskrivare inom kommun och landsting/region.  Mässan är även öppen för allmänheten och helt kostnadsfri för 

besökare! Region Norrbotten erbjuder subventionerad resa till mässan för förskrivare - Den enda mässan i sitt 

slag i Norrland! 

 

Mässans öppettider 

Onsdag  13 september 09:30 – 16:00 

Torsdag  14 september  09:30 – 16:00 

 

 

Mässlokal 
Mässlokalen, Luleå Energi Arena, är en sportanläggning centralt 

beläget inne i Luleå med gångavstånd från city.  

Parkering finns i direkt anslutning till anläggningen och parkering sker 

mot avgift. 

I och urlastning kan ske från markplan. 
Sporthallen är tillgänglig för er utställare från tisdag den 12/9,  

kl. 16:00 – 22:30 

 

 

Kontaktuppgifter 

Luleå Energi Arena:   0920 – 45 32 73 

Serviceman/samordnare Pär Johansson: 070 - 629 02 41 

Besöksadress Luleå Energi Arena:   Bastugatan 6, 972 41 Luleå 

Godsmottagning Luleå Energi Arena: Bastugatan 4A, 972 41 Luleå 

Länk till Luleå Energi Arena:   www.lulea.se/luleaenergiarena 

 
 

Monter 

Montern har ett djup på 2,5 m och längden beror på vilken monterstorlek som är vald: 

Monter: 7,5 kvm Storlek: 3 x 2,5 m 

Monter:  10 kvm Storlek: 4 x 2,5 m 

Monter:  15 kvm Storlek: 6 x 2,5 m 

http://www.lulea.se/luleaenergiarena


 

Monterväggarna består av vita träskivor och finns uppmonterade i monterns bakkant samt en meter ut på 

vardera sidan. 

Höjd på väggarna: 2,50 m.  

 

Det är tillåtet att fästa lättare material på monterväggarna med småspik, skruvar, häftstift, genomskinlig tejp – 

dock ej tillåtet med dubbelhäftande tejp/kardborreband. 

Önskar man hänga något tyngre så finns möjlighet att få hjälp av arrangörerna att fästa detta på väggarna. 

Korrigering av tidigare information: krokar är ej möjliga att tillgå! 
Förstörd montervägg debiteras ansvarig utställare.  

 

I monteravgiften ingår 

- Monterplats inkl. bakre täckande vägg och 1 m skiljevägg mellan montrarna 

- Grå täckande filtmatta (samma matta över hela mässgolvet) 

- El och WiFi 

- Utställarmiddag för 1 person samt fikabiljetter till utställare i montern. 

 

Montertillbehör 
I bifogat dokument ser varje utställare de val av montertillbehör som är gjorda- kontrollera så att era val 

stämmer och återkom med eventuella korrigeringar senast 2017-07-21, därefter är de val som är registrerade 

bindande. 

 

Fakturering av monterhyra, ev. extra middag samt övrig monterutrustning kommer att ske efter mässans 

genomförande. 

 

Monterplacering 

Se bifogade dokument. 

 

 

El-anslutning 
El är draget till varje monter med 3 el-uttag/monter. Önskas fler uttag måste ni själva ordna med skarvsladdar 

och förgreningsdosor, så att ni får det antal uttag ni har behov av.  
Sladdarna får inte bli någon fara för besökare, vi ber er därför att tejpa lösa sladdar i montrarna. 

 

Städning och nedmontering efter mässans slut 

Utställarna ansvarar själva för urstädning av montrarna. Väggarna plockas rena från dekoration och det som du 

som utställare monterat upp.  

Allt skräp i montern ska plockas ihop och läggas i soptunnor som finns i utställarlokalen. 

 

All monterutrustning som är hyrd ansvarar arrangören för att demontera och transportera bort från montern.  

 

Retur av gods 

Du som utställare måste själv paketera, emballera ev. placera på pall det som ska skickas iväg med transport. 

Godset ska placeras på anvisad plats i utställningslokalen. 

Retursedel ska fästas på godset. 

All kontakt gällande godsmottagning/retur av gods tas med Luleå Energi Arena, för att komma överens om 

hantering av godset (kontaktuppgifter se ovan). 

 

 

 

 



 

Gemensam middag onsdag 13 september  

Vi inbjuder till en gemensam utställarmiddag, onsdag den  

13 september ca kl. 18:00-22:00 (kan komma att korrigeras)  

Det blir en skärgårdskryssning i Luleås vackra  

skärgård med god mat och underhållning. 

Turen avgår ifrån Norra hamnen (Norra Strandgatan 3) med båten 

”Laponia”.  Under den fyra timmar långa kryssningen varvas god mat 

och bra musik - Fem rätter och Fem akter. All musik spelas live! Under kvällen kommer vi lyssna till allt från 

båtvisor till Soul, ABBA, Jazzklassiker och disco.  

Showmeny 
- Tapenade, Gubbröra och Chiliräkor serveras tillsammans med Gammeldags tunnbröd, Rågkex samt 

   Laponiabröd med vispat smör 

- Kantarellsoppa serveras med Grissini 

- Västerbottenspaj med Kalixlöjrom serveras med gräslökssmetana och löksallad 

- Nattbakad Texaskryddat fläskytterfilé med rostade rotsaker och palsternackpuré 

- Glace au four: Jordgubbsglass på chokladbotten toppad med Italiensk maräng 

Dryck tillkommer och bekostas av deltagarna själva (ingår inte i middagspriset) 

 

Om du trots din anmälan inte har möjlighet att delta på middagen är vi tacksamma om du meddelar detta till 

oss för att vi ska kunna planera resan och kvällen på bästa sätt. 

 

Praktiska detaljer 

Fikabiljetter, för båda dagarna, kommer att delas ut till er på första mässdagen. Dessa kan användas i 

utställarlokalens interna servering i foajén. För- och eftermiddagsfika ingår till det antal personer som 

bemannar montern. 

 

Lunch finns att köpa i restaurangen ”LIVE” på Luleå Energi Arena, en trappa upp.  

Lunch serveras mellan 10:30 – 13:30 och kostar 89: -. 

 
 

 

Vi önskar er alla HJÄRTLIGT VÄLKOMNA,  

tveka inte att höra av er om ni har några funderingar 
 

Varma hälsningar från 

 

Inger Karkiainen Lena Lundsten Lena Nordgren-Hansson 

Tele: 0921 - 666 32 Tele: 0921 – 666 31 Tele: 0921 – 666 34 

Mobil: 070 - 675 72 75 070 – 338 10 17 Mobil: 070 – 202 13 75  
inger.karkiainen@norrbotten.se lena.lundsten@norrbotten.se lena.nordgren-hansson@norrbotten.se 
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