Bestämmelser för utställare
<>1. Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Arrangören
förbehåller sig rätt att göra de justeringar i turordningen och
fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande
av hallarna, samt behovet av att presentera ett så fylligt
branschutbud som möjligt.
<>2. Inkommen anmälan om deltagande i mässan som utställare
prövas av mässledningen, som då denna anser skäl därtill föreligger,
äger rätt att vägra att upplåta plats på mässan eller att lämna de
särskilda föreskrifter och villkor för utställandet som mässledningen
kan finna erforderliga. överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är
icke tillåten utan arrangörens medgivande. Utställares annullering av
anmälan om deltagande i mässan medför icke befrielse från
erläggande av platshyra.
<>3. Varor som enligt mässledningens bedömande ur kvalitets- eller
estetisk synpunkt eller eljest är uppenbart olämpliga för mässan får ej
utställas. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan omedelbart
borttagas och medgives mässledningen rätt att vidtaga härför
erforderliga åtgärder.
<>4. Mässhallarna är disponibla för utställarna från dag som meddelas
av mässledningen. Alla utställningsföremål skall vara fullt
uppmonterade kvällen före öppningsdagen. Deltagare är skyldig
underkasta sig de förändringar i plats och utrymme som av
omständigheterna påkallas. Den av utställare förhyrda platsen får
icke överskridas vare sig i fastställd höjd eller övriga dimensioner.
Utställare är skyldig att rätta sig efter de föres krifter som kan
komma att meddelas av statlig eller kommunal myndighet. Mässan är
icke ansvarig för kostnader eller skador som kan uppkomma i
samband härmed.
<>5. Av arbetande maskiner får endast tystgående sådana
uppsättas. Utställare erinras om sin skyldighet enligt Arbetsmiljölagen
(3 kap. 8ß) att tillse att anordning som utställes till försäljning eller i
reklamsyfte erbjuder betryggande säkerhet mot ohälsa och
olycksfall. Elektrisk energi tillhandahålles enligt särskilld taxa jämte
kostnad för anslutning. All elektrisk installation skall godkännas av
arrangörens installatör, som är ansvarig inför myndigheterna.
<>6. Arrangören sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga
renhållningen på av honom förhyrd plats.
<>7. Alla utställningsföremål mås te vara bortförda från mässområdet
på av mässledningen angiven dag efter mässans avslutande, vid
äventyr att detta eljest sker på föranstaltande av arrangören och på
utställarens kostnad och risk.
<>8. Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förv ållande
uppkommen skada å mässlokaler och övriga utrymmen, ävensom för
annan skada, vilken uppstått på grund av utställarens underlåtenhet
att efterse den förhyrda platsen. Mässan ombesörjer allmän
vakthållning men ikläder sig icke något ansvar för utställda varor, ej
heller assurans av något slag. Skulle till följd av krig, särskilda
åtgärder från stat eller kommun, strejk, lock-out, brand eller annan
härmed jämförlig händelse arrangören nödgas inställa eller uppskjuta
avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra.
Utställaren äger däremot rätt till samma eller motsvarande plats så
snart utställningen åter kan avhållas.
<>9. Därest skyldighet skulle uppkomma för arrangören att till stat
eller kommun utgiva utskylder eller andra pålagor, beräknade å
enskild utställares hyror eller andra utgifter för deltagande i
utställning, förbinder sig utställare att utgiva ersättning härför till
arrangören.
<>10.
De
utställda
föremålen
får
icke
borttagas
från
utställningsplatsen under tiden mässan äger rum. Tullvaror dessutom
först efter verkställd utförtullning och med Tullverkets skriftliga
medgivande. Utställare har att själv bekosta transporter, uppställning,
nedtagning, montrar, tält, paviljongen m m samt anslutning för
elektricitet, vatten etc från befintliga huvudledningar. Transporter
verkställs av arrangörens transportservice efter fastställd taxa.
<>11. Monterns höjd är 2,5 m. Denna höjd får ej överskridas annat än
efter samråd med mässledningen. Om monterhöjd över 2,5 m tillåts
tillkommer en extra kostnad. Det är förbjudet att inom mässområdet
genom skyltning hänvisa till utställning utanför densamma.
Affischering får endast ske på av arrangören anvisade platser.
<>12. Då arrangören är en politiskt neutral organisation vädjar
mässledningen till ut ställarna att avstå från allt slag av politisk
propaganda.
<>13. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa
mässledningens anvisningar och föreskrifter.
<>Överträdelser av ovanstående bestämmelser kan föranleda
avvisande från mässan. Vederbörande äger icke rätt att mot
arrangören på grund härav resa krav om återbetalning av redan
erlagda avgifter eller om skadestånd.

Rules and Regulations
<>1. Applications are registered in the order in which they are
received. The organisers reserve the right to modify the order of
priority and the allocation of the space available as necessary in
order to ensure rational utilization of the exhibition halls and also in
order to ensure a presentation which represents as wide a range of
aspects as possible of the particular branch concerned.
<>2. All applications for participation as an exhibitor are considered by
the organisers which, in the event of finding sufficient cause for such
action, are entitled to refuse space allocation at the exhibition, or
alternatively, to issue any special instructions and conditions in
respect of the exhibits, which the organisers may find necessary.
The transfer of space rented to another party, either complete or in
part of the space rented is forbidden without permission from the
organisers. Cancellation by an exhibitor of the application to
participate in an exhibition does not imply exemption from the
obligation to pay the rent for the space.
<>3. Goods which in the judgement of the organisers are obviously
unsuitable for the exhibition either from a quality or an aesthetical
point of view or otherwise inappropriate may not be displayed. Should
this have occurred, the goods shall be immediately removed after
due notice and the organisers reserve the right to take whatever
further steps that may be deemed necessary.
<>4. The exhibition halls are available to the exhibitors from the date
indicated by the organisers. All exhibits must be in their final positions
by the evening of the day prior to the opening day. The exhibitor
undertakes to accept any alterations as to site and space which may
be required by the authorities. The space allocated to the exhibitor
may not be exceeded either in height or in any other dimensions
without prior consent by the organisers. Exhibitors must observe the
regulations which may be announced by national or local authorities.
The organiser will not be responsible for costs or damages which may
arise in connection herewith.
<>5. Only machines which are silent when working may be exhibited.
Exhibitors are reminded of their obligation in accordance with the
Swedish Work Environment Act (Chapter 3:8) to ensure that
equipment exhibited for purpose of sale or promotion provides
adequate protection against danger to health and the risk of accident
or injury. All electrical installations must be approved by organisers
electrical contractor, who is responsible towards the authorities.
<>6. The organisers carry out all cleaning of a general character but it
is the obligation of each exhibitor himself to arrange for the
necessary cleanliness and tidiness of the space allocated to him.
<>7. All exhibits must be removed from the exhibition grounds after
the closing of the exhibition on the date indicated by the organisers.
The exhibitor will otherwise run the risk of the goods being removed
by the organisers at the exhibitorís expense.
<>8. The exhibitor is responsible for any damage caused either by
himself or by any of his assistants to the exhibition premises or
grounds, as also for any damage arising out of the exhibitorís failure
to supervise the space rented by him. The organiser is responsible
for general security. The organisers cannot be held responsible,
however, for exhibits or the insurance of the exhibits. The organisers
are not obliged to refund stand rental if forced to cancel or postpone
an exhibition due to act of war, special measures taken by local or
central government, strike, lock-out, fire, or any comparable
circumstance. The exhibitor, however, will have the right to the same
or similar place the moment the exhibition can once again be held.
<>9. In case the organiser should be obliged to pay dues or other
charges to the State or local authorities based on an individual
exhibitorís rents or other fees for participation in the exhibition, the
exhibitor accepts to compensate the organiser fully.
<>10. The exhibits on show may not be removed from the positions
while the exhibition is on. Furthermore, goods liable to customs duty
may be removed only after examination and with the written
permission of the customs authorities. The exhibitor must himself
bear the cost of transport, erection and dismantling of tents, pavilions
etc as well as cost of electrical connections, laying on of water etc.
from available mains. Transport can be carried out by the organisers
official freight forwarding contractor at list prices.
<>11. Stand height of 2.5 m not to be exceeded without previous
consent by the organisers. If stand height over 2,5 m is allowed an
extra fee are to be charged. It is not allowed inside the exhibition
grounds to advertise other exhibitions or displays outside exhibition
centre. Posters may be affixed only where indicated by the
organisers.
<>12. Since the organiser is a politically neutral body, the organisers
appeal to exhibitors to refrain f rom all kinds of political propaganda.
<>13. The exhibitor must follow the rules and regulations issued by
the organisers of the exhibition.
<>Violation of the above conditions may lead to expulsion from the
exhibition. No person so concerned possesses any right to demand a
refund from the organsers of any sum already paid or by way of
damages on such grounds.

