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UTSTÄLLARINFORMATION 2018 
 
ÖPPETTIDER 
Fredag 25/5 kl. 11.00 - 18.00.  
Lördag 26/5 kl. 10.00 - 18.00 
Söndag 27/5 kl. 10.00 - 17.00 
Områden med alkohol har öppet till 23.00 fre-sön.  

INFLYTTNING 
Torsdag 24/5 kl. 15.00 - 23.00  
Fredag 25/5 kl. 07.00 - 10.00  

 
Sverigedagarna öppnar kl. 11.00 den 25/5 för besökare och då skall allt vara uppställt och klart. 
De som hyr tält av oss får flytta in efter kl. 17.00 på torsdag 24/5 eller på fredag morgon 25/5 innan kl. 10.00.  
 
EVENTOMRÅDE & LEVERANSER 
Eventområdet är uppdelat i två delar. Var noga med att ta reda på vilken del av området ni ställer ut på så att ni 
vet vilken väg som leder till er plats samt vilken adress som är korrekt om ni vill skicka bud med material. 
Notera att ni tidigast kan leverera torsdag 24 maj från kl 10.00. Eller enligt överenskommelse.

1. Wasahamnen - mellan Aquaria  
Vattenmuseum och Wasamuseet.   
Djurgårdsvägen 38 
115 21 Stockholm 
Kontakt: Magnus Alm 070-775 42 48 

2. Galärparken - mellan Junibacken  
och Vasamuseet. 
Galärvarvsvägen 8 
115 21 Stockholm 
Kontakt: Mauritz Altikardes 070-718 53 02 
 

TILLSTÅND 
Om du säljer något ät- eller drickbart se till att ha ditt tillstånd tillgängligt under eventdagarna. Vi har kontakt 
med Miljöförvaltningen som också kommer att kontrollera era tillstånd under vårt evenemang. 
 
INVIGNING 
Invigning av Sverigedagarna 2018 sker fredag 25/5 kl.13.00 vid Taubescenen i Wasahamnen. 
 
VÄGBESKRIVNING 
Utställare Vasahamnen:  
Kör över Djurgårdsbron ända fram till Liljevalchs 
Konsthall. Sväng höger och tag 1:a höger innan 
Spårvägshallarna. 

Utställare Galärparken:  
Kör över Djurgårdsbron sväng direkt till höger efter 
Visit Djurgården. Följ vägen mot Vasamuseet och 
runda Restaurang Josefina, följ vägen mot vattnet.  

 
PARKERING 
Parkering finns bland annat vid Junibacken och mellan Gröna Lund och Aquaria Vattenmuseum, det går även 
att parkera kostnadsfritt på Östermalm lördagar och söndagar. 
 
Utställare får köra in på eventområdet och lasta i och ur varor före evenemangets start men inte när det är 
öppet för besökare, då får INGA bilar finnas på eventområdet. Alla utställare skall vara klara med sina montrar 
och alla bilar skall vara ute från området senast fredag kl. 10.00, lördag och söndag kl. 09.30.  
OBS! Bilar som parkeras på mässområdet under mässan kommer att lappas av parkeringsbolag á 1500:- samt 
bortforslas från området, gäller även bilar med handikapptillstånd. När eventet är öppet har vi vakter och 
grindar vid varje entré. 
 
TILLTRÄDE DJURGÅRDEN 
Lördag 26 maj och Söndag 27 maj är Djurgården stängd för biltrafik, endast behörig trafik har rätt att passera 
mellan kl 12.00 – 16.00. Detta innebär att ni hinner in och lasta både innan och efter eventets öppettider utan 
att påverkas av avspärrningen.  
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LAGER - VÄRDEINCHECKNING 
På området kommer vi att erbjuda en container där ni kan lagerhålla material/utrustning nattetid,  
obs begränsat antal platser! Tjänsten erbjuds mot en avgift på 500 kr/för ca 0,5 kubik. Detta måste föranmälas. 
Kontakta Magnus för mer information, 070-775 42 48,  magnus@knutpunktskargard.se. 
OBS! Går endast att låsa in produkter direkt efter stängning och 20 min framåt och hämtas 30 min innan 
öppning av Sverigedagarna. Containern kommer alltså inte att öppnas under eventets ordinarie öppettider. 
 
EL 
El kommer att finnas för de utställare som beställt.  
El går inte att beställa på plats utan måste förbeställas!  
 
BEVAKNING 
Det kommer att finnas patrullerande bevakning i området under fredag och lördag natt. 
Arrangören ansvarar inte för att varor blir stulna under eventet, så se till att ni har en försäkring som täcker.   
 
UTSTÄLLARKORT 
Alla utställare får utställarkort som ska bäras under evenemanget. Korten hämtas i servicetältet. Kortet ger 
förmånliga erbjudanden under Sverigedagarna. Viktigt att ni anmäler rätt antal personer som ska vara 
utställare i er monter.  
 
MAT & DRYCK 
Finns att köpa på området i restaurangtälten. Visa era utställarkort så får ni rabatt.  
Finns även andra alternativ utanför eventet i närområdet på Djurgården.  
 
TOALETTER & FIKA 
Bajamajor kommer finnas på området samt vattentoaletter i Wasahamnen.  
Kaffe, the och vatten finns för alla utställare i servicetältet.  
 
KOMMUNIKATIONER 
Tunnelbana till Karlaplan, uppgång Karlaplan 
Spårvagn Vi kommer att ha en egen linje till Sverigedagarna. Från Norrmalmstorg till Alkärret.  
Buss  Nr 69 från T-Centralen mot kaknästornet, gå av vid Djurgårdsbron. 
Färja Slussen till Gröna Lund eller Nybroplan till Wasamuseet. 
 
UTFLYTTNING 
Söndag 27/5 efter kl. 17.00.  
OBS! Nedpackning av monter får inte ske före evenemangets stängning.  
 
– Tält som hyrs av oss får inte förekomma att skruvar eller spikar sätts upp på stånden 
   eller tälten. Åverkan debiteras. 
– Hyrda bord och tält lämnas på plats, vi tar hand om dessa. 
– Sopor och kartonger slängs i sopcontainer vid Grillområdet samt Wasahamnen. 
– Har ni stora mängder sopor, vänligen kontakta ledningen. 
– Det är ett krav att ni håller snyggt omkring er både utanför och inne i montern.  
– Kvarlämnade sopor och kartonger på er plats efter stängning av eventet debiteras en avgift på 2.500 kr.  
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PROGRAM 
Information och programpunkter för hela helgen kommer att uppdateras på vår hemsida. 
www.sverigedagarna.se och i Sverigedagarnas App ca 2 veckor före evenemanget.  
 
Sverigedagarna - PROGRAMTIDNING  
Sverigedagarna samarbetar med DirektPress och gör en programbilaga som distribueras via DirektPress 
kanaler: Södermalmsnytt, Vi i Vasastan, Vårt Kungsholmen, Östermalmsnytt mfl. Samt via strategiska platser i 
Stockholm veckan innan Sverigedagarna arrangeras. Innehåll: Annonser, programpunkter, karta och 
redaktionella reportage.  
Sverigedagarnas - APP 
En APP för Sverigedagarnas utställare - maximera din aktivering. – informera och interagera med besökarna, 
innan/under/efter eventet. Vi har tagit fram en applikation som presenterar all information rörande eventet 
för användaren. Du som är utställare och partner kan tack vare appen få ut information om din aktivering på 
plats. Du syns tydligt och du bestämmer vilken information du vill lägga ut.  
 
Alla utställare har förmånliga priser. Vill ni synas i programtidning eller APP tar ni kontakt med Magnus 
magnus@knutpunktskargard.se  070-775 42 48 så snart som möjligt.  
 
HYRMATERIAL FÖR SVERIGEDAGARNA  
Behöver ni bord, stolar, Roll-ups, beachflaggor eller annat gällande synlighet – vi kan ordna allt,  
levererat till ert tält. Kontakta Mauritz så får ni tillgång till vår produktkatalog. Beställningar görs via  
mail till sverigedagarna@alleventsales.se eller per telefon 070-718 53 02. 
 
KONTAKT  
Wasahamnen  
Magnus Alm  
070-775 42 48 

Galärparken  
Mauritz Altikardes  
070-718 53 02 

Grillområdet  
Anders Hallström  
070-428 49 68 

 
BLI EN AKTIV UTSTÄLLARE PÅ SVERIGEDAGARNA!  
VIKTIGT! Vi på Sverigedagarna vill ha så aktiva utställare som möjligt. Låt oss hjälpa er att bli aktiva! 
På så sätt får ni ut maximalt av ert deltagande både före, under och efter Sverigedagarna. 
Här är en checklista: 
• Använd vårt mediakit som ni hittar på http://sverigedagarna.se/media/   
• Berätta att ni är utställare på Sverigedagarna 2018 på er hemsida.  
Använd våra banners. http://sverigedagarna.se/banners/  
• Länka till Sverigedagarna.se 
• Gilla Sverigedagarna på facebook och instagram så gillar vi er och berättar att ni är utställare. 
• Meddela oss om ni har någon tävling inför eventet eller under pågående event så hjälper vi er 
att nå ut så brett som möjligt. Kontakta Magnus magnus@knutpunktskargard.se  
 
VARUMÄRKEN  
Representerar ditt företag flera varumärken som du vill att vi ska marknadsföra på hemsidan så är vi 
tacksamma om du mailar till magnus@knutpunktskargard.se så ser vi till att det läggs upp.  
 
VILL DU SYNAS PÅ VÅR FACEBOOK & INSTAGRAM!  
Skicka in kortfattat info och en bild till magnus@knutpunktskargard.se  
 
VIKTIG INFORMATION! Missa inte våra allmänna bestämmelser på nästa sida. 

 
Välkommen till Sverigedagarna på Djurgården 2018! 
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 
Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Mässan förbehåller sig rätten att göra 
justeringar i turordning och fördelning av utställarplatser samt att se till att branschutbudet blir så fylligt 
som möjligt. 
 
Att överlåta hyrd plats, helt eller delvis, är inte tillåten utan mässledningens medgivande.  
 
Att bjuda på godis, dryck, kaffe och annan undfägnad är inte tillåten såvida ingen överenskommelse har 
gjorts med arrangören. Vi har restauratörer på plats vars enda syfte är att sälja mat & dryck. 
 
Anmälan är bindande för utställaren. Vid avbokning tillfaller hela avgiften mässan. Inflyttning får inte 
ske förrän hela utställningsplatsen och tillval är betalt. 
 
Utställningsplatsen disponeras från den dag och tidpunkt som meddelas av mässledningen. 
Tillhandahållen utställningsplats och speciella direktiv är preliminära. Deltagarna är skyldiga att 
acceptera eventuella förändringar som kan uppstå angående plats. Det är inte tillåtet att utnyttja större 
yta än man betalat för. 
 
Varor som inte godkänns av mässledningen får inte utställas. Utställare ska hålla sin monter i gott skick, 
annars har mässledningen rätt att vidta nödvändiga åtgärder. 
 
All elektrisk installation skall godkännas av mässans installatör. Åverkan på byggnader och hyrda 
marknadsbord är förbjuden. Affischering får endast ske på av mässan anvisade platser. 
 
Mässledningen ansvarar inte för utställarens varor eller dekorationer, oavsett om skada eller förlust 
uppkommit genom fel eller försummelse av mässpersonalen. Mässan ansvarar inte för gods som 
försvunnit under mässan. Utställaren tecknar egna försäkringar. Mässan sköter allmän renhållning. 
Utställaren sköter renhållningen på sin utställarplats. 
 
Utställda varor och föremål som inte sålts under mässans öppettider får inte tas bort från 
utställningsplatsen före stängningsdags. Utställningsplatsen ska vara utrymd på angiven tid efter 
mässans avslutande, i annat fall görs detta av mässpersonalen på utställarens bekostnad och risk. Bilar 
får inte befinna sig på utställningsområdet under pågående mässa. Utställningsplatsen skall vara i 
ordningsställd före öppningstid. 
 
Om mässan ställs in på grund av myndigheters beslut, strejk, krig eller annan anledning som mässan inte 
kan råda över, återbetalas inte platshyran. Mässan är heller inte skyldig att ersätta följdskada, indirekt 
skada, personskada eller förlorad handelsvinst. Utställare medges inte heller ersättning för fel i leverans 
av el eller vatten. 
 
Utställare är skyldig att följa mässledningens anvisningar och föreskrifter på mässområdet. Överträdelse 
kan medföra avvisning från utställningsplatsen. 
 
All muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara god och förenlig med marknadsföringslagen. 
Utställare svarar för egen marknadsföring och egna utskick. 
 
Utställare medger att tillgängliga uppgifter om honom får lämnas till tredje man.  
För restaurang gäller särskilda villkor. 
 
Utställare har inte rätt att kräva skadestånd eller återbetalning av avgifter. 
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