
Allmän utställarinformation 
Delges till samtliga som ska arbeta med och/eller i er monter. 

 

ADRESSER Information: Boden Arena, Flygfältsvägen 31, Boden.  
Godsadress: Boden Aren, Load Up North samt ert monternummer och företagsnamn, Flygfältsvägen 
31, BODEN. 
Post till utställare: Boden Arena Load Up North, Flygfältsvägen 31, 961 43 Boden. Märks med 
företagets namn och monternummer.   

Ert monternummer hittar Ni på www.loadupnorth.se 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER för mässan finns angivna på baksidan av orderbekräftelsen.  

 

ALKOHOLPOLICY Ingen alkohol får serveras i montrarna. Det finns ingen möjlighet att få tillstånd 
till detta utan all alkoholförtäring måste ske i de befintliga restaurangerna på mässområdet. 
Alkoholmyndigheten ser detta som en självklarhet eftersom vi kommer att ha många maskiner och 
ett stort antal lastbilar på demonstrationsområdet. 

 

BEVAKNING av mässområdet sker fr o m mässans inflyttning tisdag den 29 augusti kl.19.00 till 
och med måndag den 4 september kl 07.00. Dygnet runt, utan att mässan därmed ansvarar för 
utställarnas tillhörigheter (se FÖRSÄKRINGAR). 

 

BILPARKERING för utställare finns på anvisad plats på mässområdet. Parkeringskort krävs, dessa 
kan hämtas i servicecentrat under inflyttning.  

 

BILJETTER Fritt antal inbjudningskort ingår i er monterhyra, nyttja dem för att bjuda in kunder! Du 
väljer själv om du vill bjuda dina kunder på en pappersbiljett att dela ut eller bjuda in dem till mässan 
med fribiljett som de hämtar på mässans hemsida. 

Pappersbiljett = Bokas via noliashop. Dessa får ni skickade av oss per post med start under april 
månad. Du kan dela ut dem i butik eller vid kundkontakter. Kunden behöver inte registrera sig i förväg, 
men det ger inget kundregister. 

E-biljett= kunden förregistrerar sig på mässans hemsida och får biljetten i sin mail. Öppen för alla utan 
kod att göra detta. Mässan får ett kundregister som gör att vi kan bjuda in besökare nästa år igen samt 
göra utvärderingsenkäter mot dem. 

Har du önskemål om egen kampanjkod och register, hör då av dig till anette.westerlund@nolia.se så 
hjälper hon dig med detta. 

Besökare utan biljett måste betala entré vid kassorna. 

 

BUSS till och från mässfesten på Western Farm. Kostnadsfria bussar, boka plats via webshop. 

Luleå: 
kl 18.15  Elite Stadshotell    
kl 18.20 Clarion Sense    
kl 18.30 Best Western Hotell Savoy  
kl 18.40 Scandic      Retur från Western Farm 23.30. 

 

Boden: 
kl 18.30 Hotell Bodensia  

Kl 18.40 Boden Camping via Hotell Nivå ca 18.50 Retur från Western Farm 23.30 

 

CONTAINERS finns på olika platser på uteområdet. Vid Boden Arena finns särskild insamling för 
wellpapp. 

 



ELUTRUSTNING Det är viktigt att man som utställare har en elutrustning som är felfri. Tänk 
speciellt på följande: 

- Utomhusmontrar ska ha material som är avsedda för utomhusbruk. 
- Kabelvindor ska användas enligt tillverkarens anvisningar och får inte placeras liggande med 
uttagen uppåt. 
- Skarvuttag och uttagslister ska ha rätt skyddsklass och ha pet-skydd. 
- Skarvuttag och uttagslister ska placeras så att de inte hamnar i vatten. 
- Belysning/belysningsslingor ska vara hela och kabeln får inte dras ut ur dragavlastningen.  
Källa: Elsäkerhetsverket.  

 

EMBALLAGE som ska återanvändas kan mot debitering (in och utkörning till er monter) lagras i 
särskilt utrymme under mässtiden. Emballaget måste märkas med monternummer och företagets 
namn. Klistermärken för att märka upp ert tomgods finns i vår mässinformation. Kom ihåg att alltid 
väderskydda ditt gods och emballage, då vi inte alltid har tillgång till förvaring inomhus. 

 

ENTRÉPRISER Fri entré vid förregistrering. Utan biljett betalar vuxen 100 kr. Ungdom 13 - 17 år 
40 kr, Barn 0 - 12 år gratis i målsmans sällskap. 

 

FÖRSÄKRINGAR Load Up North fritar sig från allt ansvar för den skada som i samband med 
mässan kan vållas av utställaren eller dennes personal eller deras tillhörigheter, samt likaledes för 
den skada som kan åsamkas utställaren och dennes personal eller deras tillhörigheter. Vi 
rekommenderar er att teckna försäkring i ert försäkringsbolag. 

 

GASOL Reglerna för hantering av komprimerade gaser till exempel gasol har skärpts eftersom 
läckande gasol är en potentiell säkerhetsrisk. Brandförsvaret anser därför att gasol i princip inte 
skall nyttjas inomhus eller utomhus, utan uppvärmning bör i stället ske med elström. Om gasol 
används utomhus finns en maxbegränsning på 2 st P11 bredvid varandra. Kontakta Bodens 
kommuns brandförsvar om du har frågor kring din gasolhantering. 

 

GODSHANTERING Gods till er monter får tidigast skickas med ankomst tisdag den 28 augusti 
kl:08.00. Gods som ankommer tidigare måste av utrymmes- och säkerhetsskäl mellanlagras av 
respektive speditör på avsändarens bekostnad, såvida inte annat har överenskommits med Load Up 
North. Observera att avgift tas ut för t ex truckhjälp. Utkörning av gods till er monter debiteras per 
timma. Kostnaden för godshantering kommer att debiteras av Nolia AB med 850: - kr/timme plus 
moms (minsta debiterade kostnad är 850 kr). 

 
Allt gods som kommer till Load Up North mässan kommer till vår mässpedition och hanteras på 
mässområdet av Nolias mässpedition. d. v. s. lossning, lastning, traktorlyft. 
 

 
 
 
 
 
GOLV OCH MARKBELÄGGNING  
Boden Arena: plywoodgolv 
Uteområdet: Grus, gräs, asfalt. 
Vi rekommenderar er som har monter inomhus att beställa matta till montrarna då vi även lägger 
matta i montergångarna. 

 

INFLYTTNING Utställaren anmäler sin ankomst till mässans information. Skickat gods som 
ankommit finns i er monter. Montrarna är tillgängliga för utställaren fr o m tisdag den 28 augusti kl 
08.00. Tidigare tillträde endast efter överenskommelse med arrangören. Alla utställare skall vara 
klara med sina montrar senast torsdag klockan 10.00.  

 

Observera att ni blir debiterad för lossning, lastning samt in/utkörning av gods till 
er monter. Tider för godsmottagning: tisdag 8-17, onsdag 8-19, torsdag 7-9. 

 
Kom ihåg att förse ditt gods med vädersäkert emballage! 
 



KVALITETSVÄRD Anne-Lene Andersson, 070-600 98 84 är mässans kvalitetsvärd och finns ute på 
området för att hjälpa er med er monter. Ni kan också vända er till mässans servicecenter som ni 
finner i inomhushallen.  

 

LOGI Har Ni bokat boende? Kolla utbudet på www.loadupnorth.se. Som utställare har ni specialpris 
om ni uppger bokningskod LUN2018. 

 

MONTERNUMMER Samtliga utställare tilldelas monternummer, detta och monterplacering 
meddelas er senare via hemsidan. Använd monternumret vid kontakter med servicecentret, 
entreprenörer etc. 

 

MONTERSERVICE Vi har ett utbud av möbler och mattor. Du kan se och beställa utifrån vårt utbud 
på http://lun.noliashop.se/.  I mässans information görs alla sista-minuten-beställningar till din 
monter. Observera att lagret av monterservice på plats är begränsad och att beställd monterservice 
är bindande. Spara pengar på att boka i tid. Priserna på tält och golv till tälten höjs med 25% från 
28 juni och med 50% från 1 augusti. Möbler, mattor, eluttag mm höjs med 25% från måndag 20 
augusti. Har ni frågor gällande monterservice, kontakta gärna Anne-Lene Andersson på telefon 
0911-649 32 eller annelene@nolia.se.  

 

MÄSSFEST Torsdagkväll  

Återigen till Western Farm – denna gång startar vi med westernshow utomhus! 

En händelse du inte får missa. Saloonkväll med dinnershow. Utmana dina kollegor på den 
mekaniska tjuren, lyssna på husbandet "The wild bunch". Mingla, prata affärer eller slå klackarna i 
taket – huvudsaken du är där! 

Gratisbussar finns både från hotellen i Boden och i Luleå, bokas i webshopen. Läs mer i inbjudan, 
bokar festen gör du i webshopen www.noliashop.se. 

 

MÄSSINFORMATION/SERVICECENTER finner du i Boden Arena. Den ligger belägen direkt till 
höger i inomhushallen. 

 

MÄSSTIDNING kommer att finnas på mässområdet. Kom ihåg att meddela oss hur du vill bli 
presenterad samt ev. medutställare. Du får ett mail med inloggningsuppgifter där du själv skriver in 
önskad presentation. Senast den 15 maj måste du göra detta för att uppgifterna ska komma med i 
mässtidning som vi gör tillsammans med Åkeri & Transport. Ändringar till hemsidan har ingen 
tidsbegränsning.  

 

PRESS Vi vill gärna lyfta fram nyheter, spännande idéer och aktiviteter som besökare och pressen 
kan möta i montrarna på mässan. Därför har du möjlighet att maila in till oss pressreleaser som vi 
kan förmedla i våra kontakter med pressen. Maila dessa till erik.safvenberg@nolia.se. Pressansvarig 
kommer även att finnas på plats under mässan. 

 

PROGRAM presenteras i mässtidningen samt på hemsidan. Mässtidning där utställarna presenteras 
finns att tillgå på mässområdet samt vid mässans information. 

 

STÄDNING Utställarna ansvarar själva för städning av montrarna. Efter mässans stängning på 
kvällen är det tillåtet att ställa ut skräp i gångarna. Load Up Norths personal städar varje kväll 
gångar och gemensamma utrymmen. 

 

TELEFONNUMMER 
Följande telefonnummer gäller under mässan: 
Projektledare Bo Sandström:    070- 544 48 78 
Kvalitetsvärd Anne-Lene Andersson   070- 600 98 84 
Mässinformation Anette Westerlund:  070-280 33 78 
Tekniskt ansvarig/Jour Göran Forsman  070-631 25 12 

 

TOALETTER finns inomhus speciellt utmärkta med ”Utställare”. Det kommer givetvis även att 
finnas ett stort antal toaletter utomhus. 



 

UTFLYTTNING Att delta hela mässtiden är en förutsättning för deltagande på Load Up North. 
Utflyttning får tidigast påbörjas lördag den 1 september kl 16.00. Utflyttning skall vara klar söndag 
den 2 september kl 16.00. 

 

UTSTÄLLARINGÅNG Utställarna passerar genom ordinarie entréer före och efter mässans 
öppettider.  Observera att det alltid krävs ett utställarkort för passage.  

 

UTSTÄLLARKORT & PARKERINGSKORT Utställarkort och parkeringskort för utställare hämtas i 
informationen på mässan fr. o m tisdag 28 augusti kl 08.00. Korten skall vara fullständigt ifyllda 
och parkeringskorten uppsatta på bilens vindruta för att gälla. Behöver du dem i förväg så maila till 
anette@nolia.se så skickar vi dem per post. 

 
UTSTÄLLARRESTAURANG finns på området där ni kommer att ha möjlighet att köpa 
lunchkuponger och få dem fakturerade. Mer information om detta kommer att finnas på hemsidan. 

 

VÄGGAR Monterväggarna som är i inomhushallen består av vitmålad boardskiva, Höjd 2.50 m x 1 
m bred. Det är tillåtet att spika med mindre spik och måla om monterväggarna i en annan färg. 
Observera att återställning till vit färg och förstörd montervägg debiteras enligt prislista. 

 

ÖPPETHÅLLANDE  

Mässans öppettider:  
Torsdag den 30 augusti 11:00 – 17:00  
Fredag den 31 augusti 10:00 – 17:00  
Lördag den 1 september 10:00 – 16:00 

Områdets öppettider för utställare: 
Tisdag 28 augusti           08.00 – 17.00 
Onsdag 29 augusti.        08.00 – 20.00 
Torsdag 30 augusti     07.00 - 17.00  
Fredag 31 augusti       09.00 - 17.00 
Lördag 1 september.       09.00 - 19.00 
Söndag 2 september      dagtid för hämtning av gods 
Måndag 3 september tom 12.00 för hämtning av gods 

Mässinformation/servicecenter: 
Tisdag 28 augusti          08.00 – 17.00  
Onsdag 29 augusti       08.00 – 19.00 
Torsdag 30 september    07.00 - 17.00  
Fredag 31 augusti      09.00 - 17.00 
Lördag 1 september      09.00 - 17.00 

  

 

VÄLKOMMEN TILL BODEN OCH LOAD UP NORTH 2018! 


