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UTSTÄLLARINFORMATION 
OPTIKMÄSSAN 2023 

D e  a v  e r  s o m  a n l i t a r  e n t r e p r e n ö r e r ,  v a r  s n ä l l  o c h  v i d a r e b e f o r d r a  f ö l j a n d e  i n f o r m a t i o n :  

PL AT S  Nacka Strand Möten & Event, Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand 

BES TÄ LLN ING AR  
SAM T FR ÅG OR  

För tekniska frågor samt beställningar via monterservice: 
Workman Event: telefon: 08-410 356 60 e-post: monterservice@workman.se  

BES TÄ LL  I  T I D  
SP AR A 30%  -  5 0%  

SE SISTA BESTÄLLNINGSDAG för monterservice och produkter: 
30% påslag på beställningar efter sista beställningsdatum, 
50% påslag på beställningar gjorda på plats inflytt/genomförande. 
Ändring efter sista beställningsdatum - debiteras fullt pris. 
Besök vår onlineshop för att beställa: www.workman.se/shop/ 

Sista beställningsdag: 

Måndag 16/1 

INFL YT T  Under sista inflyttningsdagen påbörjas läggning av eventuella 
gångmattor i gångar. Efter kl. 17.00 denna dag skall gångarna hållas 
rena från gods, sopor och emballage för att underlätta slutförandet av 
detta. Adress för inflyttning: Nacka Strand Möten & Event, 
Augustendalstorget 2, 131 52 Nacka Strand 

Torsdag 2/2 kl. 07.15 – 22.00 

UTF LY TT  Det är inte tillåtet att påbörja demontering av montern/eventet före 
stängning sista dagen.  Under den första halvtimmen/timmen efter 
mässans/eventets stängning töms lokalerna på besökare. Under den 
tiden är det av säkerhetsskäl inte tillåtet att köra in tomgods i 
mässhallarna. Av säkerhetsskäl öppnas inte heller varuportarna under 
denna tid. Eventets gångar måste hållas fria så att godshanteringen 
kan komma i gång så snabbt som möjligt när alla besökare lämnat 
hallarna. 

Lördag 4/2 kl. 16.30 – 22.00 
 

GO DSM OTT AGN ING  Workman Event eller Nacka Strand Möten & Event ansvarar ej för 
gods före, under eller efter arrangemanget!  

Var vänlig märk godset med följande: 
Nacka Strand Mässan / Tegelhuset / Företagsnamn / Monternummer 
/Namn och mobilnummer 
Till: Nacka Strand Möten & Event, Augustendalstorget 2, 131 52 Nacka 
Strand. 
Se fullständig information under ”Godshantering”. 

Inför event: 

Onsdag 2/2 kl. 07.15 – 16.00 
 

 

HAN T ERIN G  
GO DS  

Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett 
krav eftersom vi måste flytta godset. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. 
Utställaren/arrangör ansvarar själv för att boka transporter av sitt gods. I de fall speditören ber oss lossa 
godset, kommer vi att lossa samt köra in det till montern. Detta på utställarens/arrangörens bekostnad, 
oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren. För maskiner eller material 
överstigande 1 ton (eller skrymmande), måste truckhjälp beställas minst 2 veckor i förväg.  
Se fullständig information under ”Godshantering”. 

ÖP PETT ID ER  Öppettider för mässan/eventet bestäms via avtal mellan arrangör och 
Nacka Strand Möten & Event. Utställare har tillgång till hallen från 08:00 
på fredag och kl. 09:00 på lördag. Hallen ska vara utrymd 1 timme efter 
stängning t.ex. 18:30 på fredag. 

Fredag 3/2 kl. 09:00 – 18.00 
Lördag 4/2 kl. 10:00 – 16.00 

K-M ÄR KT  Lokalerna är K-märkta. Det är förbjudet att sätta upp material/skyltar på annat än monterväggarna. 

RES TU RA TÖR  Avtalad restauratör på NSME är Hotell J 

För frågor kring catering eller rättigheter gällande servering i lokalen vänligen kontakta 
wilhelmina@nackastrandmotenevent.se 070-947 40 27    

mailto:monterservice@workman.se
http://www.workman.se/shop/
mailto:wilhelmina@nackastrandmotenevent.se


 

Nacka Strand www.nackastrand.se/event/ Workman Event www.workman.se                                       Sida 2 (8) 

 

 

Alkohol ................................................................................................................................................................................................................ 3 

Avfall ................................................................................................................................................................................................................... 3 

Barn ..................................................................................................................................................................................................................... 3 

Brand föreskrifter ............................................................................................................................................................................................... 3 

El installationer ................................................................................................................................................................................................... 3 

Fordon ................................................................................................................................................................................................................. 3 

Garderob ............................................................................................................................................................................................................. 3 

Gasol ................................................................................................................................................................................................................... 3 

Godshantering .................................................................................................................................................................................................... 4 

Tegelhuset .......................................................................................................................................................................................................... 5 

Heta arbeten ....................................................................................................................................................................................................... 5 

Huvudentré ......................................................................................................................................................................................................... 5 

Hyrd yta ............................................................................................................................................................................................................... 5 

Höjd byggnation ................................................................................................................................................................................................. 6 

Internet ............................................................................................................................................................................................................... 6 

Kontakt uppgifter, Teknisk avdelning ................................................................................................................................................................ 6 

Källsortering i mässhallar ................................................................................................................................................................................... 6 

Lagring av  tomgods ........................................................................................................................................................................................... 7 

Lastning/ lossning ............................................................................................................................................................................................... 7 

Liftar .................................................................................................................................................................................................................... 7 

Musik ................................................................................................................................................................................................................... 7 

Målning ............................................................................................................................................................................................................... 7 

Paket ................................................................................................................................................................................................................... 7 

Parkering ............................................................................................................................................................................................................. 7 

Pelare .................................................................................................................................................................................................................. 7 

Serverings tillstånd ............................................................................................................................................................................................. 7 

ServiceCenter ..................................................................................................................................................................................................... 7 

Städning .............................................................................................................................................................................................................. 7 

Tidigare inflytt..................................................................................................................................................................................................... 7 

TRANSPORT......................................................................................................................................................................................................... 7 

Utställar försäkring ............................................................................................................................................................................................. 8 

Vajer/telfer ......................................................................................................................................................................................................... 8 

Vakthållning ........................................................................................................................................................................................................ 8 

Väggar ................................................................................................................................................................................................................. 8 

Växter .................................................................................................................................................................................................................. 8 



 

Nacka Strand www.nackastrand.se/event/ Workman Event www.workman.se                                       Sida 3 (8) 

 

AL KO H OL  

 

Det är enligt lag ej tillåtet att bjuda på några alkoholhaltiga drycker i montrarna om de inte är köpta via NSME 
och Hotell J. Påträffas alkoholhaltiga drycker som ej är beställda av NSME och Hotell J kommer dessa att 
beslagtas och ett vite om 10.000 kr kommer debiteras. Hotell J är avtalad restauratör i NSMEs lokaler och 
serverar allt inom mat, fika, tilltugg och dryck.  

Vid frågor kring mat och dryck vänligen kontakta Hotell Js ansvariga projektledare 
wilhelmina@nackastrandmotenevent.se 070-947 40 27    

AV FA LL  Utställare/arrangörer skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall i hyrd yta för återvinning 
vid stationer som tillhandahålls av Nacka Strand Möten & Event. 
Vi debiterar 630: -/timme för grovstädning samt 300: -/kbm för kvarlämnat avfall. 

BARN  Nacka Strand Möten & Event är en arbetsplats, stora truckar rör sig i lokalerna och av detta skäl är det inte 
tillåtet för barn under 16 år att vistas i lokalerna under in- och utflyttning. Vänligen respektera förbudet för 
era barns och våra truckförares säkerhet. Tack för visad hänsyn! 

BRAND  
FÖR ES KR IFT ER  
 

Rökförbud och förbud mot öppen eld gäller i Nacka Strand Möten & Events lokaler. 

Vi har automatiskt brandlarm i våra mässhallar och hela anläggningen är försedd med sprinklers. Larmet är 
kopplat direkt till SOS och våra rökdetektorer är mycket känsliga. Utryckning orsakat av utställare/arrangör 
debiteras en kostnad.  

OBS! Allt dekorationsmaterial som används måste vara brandbeständigt som kan intygas via dokumentation. 

Vid matlagning och all form av öppen låga, samt hand havande av brandfarliga vätskor kontakta 
monterservice@workman.se  

EL  
INST A LL ATI ON ER  

 

Det är utställarens fulla ansvar att se till och dokumentera att den medhavda utrustningen uppfyller alla 
gällande säkerhetskrav. Utrustningen som ansluts skall i alla lägen som kan uppstå på NSME vara säker för 
person, husdjur och egendom. Om skada uppstår på person, husdjur eller egendom som orsakats av den 
medhavda utrustningen är Utställaren skyldig att stå för hela kostnaden som uppkommit på grund av den 
aktuella skadan. Om inget annat anges skall ovanstående krav uppfyllas genom att följa Svensk Standard. 
Särskilt avdelning 711 i Elinstallationsreglerna skall beaktas.   

FOR DON  Det är ej tillåtet att föra in motordrivna fordon i lokalerna utan NSMEs godkännande. Var god kontakta 
monterservice@workman.se 

GAR D EROB  Nacka Strand Möten & Event ansvarar för all garderob service. 

Kontakta arrangör för att veta vad som gäller för just denna mässa. 

GA SOL  Utställare som vill använda gasol ska anmäla detta till monterservice@workman.se senast 3 veckor före mässa 
för vidare instruktioner.  

Gasol och andra tryckkärl får inte förvaras inne i lokalerna under natten. 

mailto:wilhelmina@nackastrandmotenevent.se
mailto:monterservice@workman.se
mailto:monterservice@workman.se
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GO DS HA NT ERIN G  Gods som anländer till Nacka Strand Möten & Event transporteras in till anvisad hyrd yta mot en kostnad (se 
aktuella priser på vår onlineshop under Truck-Emballage www.workman.se/shop/ ). Motsvarande kostnad 
gäller även för avgående gods som lämnas i montern. Dessa kostnader debiteras utställande företag i 
efterhand.  

 
I de fall där speditören levererar gods och ber mässans personal transportera gods till montern, görs det på 
utställarens bekostnad. Oavsett vad som överenskommits mellan speditören och utställaren. 

Gods skall märkas med:   

Optikmässan 2023/ Företag / Monternummer /Namn och mobilnummer 
Nacka Strand Möten & Event, Augustendalstorget 6, 131 52 Nacka Strand 

 
Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton/kolli, eller som är mer än 2 meter brett och mer 2,5 
m högt, vänligen kontakta Workman Event minst 2 veckor i förväg. Vi kan annars inte garantera hjälp med 
avlastning. 
Hjälp med packning av gods kan beställas av Workman Event, telefon: 08-410 356 60 eller e-post 
monterservice@workman.se, dock senast 2 veckor i förväg.  

Gods som kommer på annan tid än överenskommen tid kan ej garanteras hantering eller utrymme. Eventuella 
kostnader i samband med detta debiteras utställare/arrangör. 
Allt gods måste vara nedpackat och stuvat på pallar eller i rullburar under utsatt utflyttningstid. Detta är ett 
krav eftersom vi måste ha möjlighet att flytta godset. Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad 
vecka. 
Omärkt gods som lämnas kvar på Nacka Strand Möten & Event efter officiell utflytt och som inte kan 
identifieras kommer att kasseras då vi har begränsade lagringsmöjligheter. 
Workman Event eller Nacka Strand Möten & Event ansvarar ej för gods före, under eller efter arrangemanget. 

http://www.workman.se/shop/
mailto:monterservice@workman.se
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TEGELH U SET  Metallgjuteriet: 2200 kvm (Längd=75,4 meter Bredd=29,2 meter)  

Järngjuteriet: 335 kvm (Längd = 12,3meter Bredd = 27,1 Meter)   

Snickeriet: 360 kvm (Längd = 12,3 meter Bredd = 29,2)  

Hela hallen: 2920 kvm  

Auditorium: 119 kvm  

Grupprum J.V.S: 20 kvm 

Grupprum Avance 1+2: 33 kvm (66kvm tillsammans) 

Grupprum N,S,M: 25 kvm 

Grupprum E: 60 kvm 

Grupprum Primus, Philipin, Tändkulan: 33 kvm 

 
Höjd och mått mässhall 

Mått mellan pelare 6,65 – 6,08 meter  

Mått mellan träbalkar = 3 meter   

Höjd Traversbalk = 4,14 meter  

Höjd förstärkt balk = 4,85 meter  

Höjd stålbalk = 5,01 meter  

Höjd träbalk = 5,32 meter  

 
Höjd och mått entréportar 

Entré, Automobilgatan 1: Bredd = 290 cm Höjd = 340 cm  

Entré godsmottagning Augustendalstorget 2: Bredd = 350 cm Höjd = 272 cm  

Lasthiss: Bredd: 217 cm Höjd: 220 cm Djup: 495 cm Vikt: 3,4 ton 

Dörr auditorium: Bredd: 190 cm Höjd: 263 cm 

Dörr grupprum: Bredd: 80 cm Höjd: 200 cm  

 

Golvbelastning mässhall – 500kg/kvm   

H ET A ARB ETEN  
 

Vänligen kontakta brandskyddsansvarig på Nacka Strand Möten & Events monterservice@workman.se senast 
3 veckor före mässa/evenemang för vidare instruktioner. 
Se separat specifikation för fullständiga regler kring brandföreskrifter. 

HU VU D ENTR É  Huvudentrén är öppen vid arrangemangets öppettider. Övriga tider hänvisas utställarna till varuintaget.  

Se sida 1 ”Inflytt”. 

HYR D Y T A  Kontrollera ytans storlek och utrustning. Om något inte stämmer, vänligen kontakta vårt Servicecenter som 
hjälper er med kompletteringar och tilläggsbeställningar. 

mailto:monterservice@workman.se
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HÖ J D  
BYGGN ATI ON  

 

Nedanstående regler gällande höjdbyggnation gäller inte alla mässor/event.  
Vissa mässor/event tillåter helt fri form eller ingen form av höjdbyggnation, kontakta Workman Event för vad 
som gäller för ert event. 
Den tillåtna generella bygghöjden i hallarna är 2,5 meter, undantaget ljud och ljus. Höjdexponering innefattar 
all monterbyggnation och exponering såsom banners, vepor, väggar, skyltar eller annat reklambudskap som 
sker över 2,5 meters höjd. Ansökan om dispens från dessa regler tillsammans med måttsatta ritningar skall 
vara Workman Event tillhanda senast 4 veckor före arrangemanget, dispens är även förenat med en kostnad. 
Workman Event/Nacka Strand Möten & Event äger rätt att neka tillstånd för ansökningar. Ritningar på 
höjdbyggnationer måste alltid sändas in till: monterservice@workman.se för godkännande. 
  
Konstruktioner högre än 2,50 meter kan kräva förankring mot taket med säkerhetsvajer.  Om 
höjdexponeringen sker närmare än 3 meter från en eller flera montergrannar och är mer än 4,0 meter hög så 
krävs även skriftligt tillstånd från montergrannarna. Som utställare får ni dock bygga en upp till 4,0 meter hög 
skiljevägg, med eller utan exponering, utan ett godkännande från grannen (exponering får ej ske mot granne 
för att godkännande inte skall krävas). Som utställare skall du informera din granne/grannar om 
byggnationsplanerna och lämna väggens baksida vit och slät, eller om ni så önskar på det sätt som ni och 
grannen kommer överens om. 

 
Byggnation i två plan skall uppfylla alla krav enligt föreskrifter i BBR och BKR samt de speciella brand- och 
utrymningsföreskrifter som berörda myndigheter har fastlagt. Utöver dessa föreskrifter är det inte tillåtet att 
uppföra byggnationer i två plan i Nacka Strand Möten & Events lokaler där bärande konstruktion utförs av 
tross. 
 
Vid eventuell byggnation i två plan bestäms antalet trappor av gångavståndet till närmaste trappa. 
Gångavståndet får inte överstiga 10 m. Nödvändig trappbredd bestäms av ytan på övre planet, upp till 15 kvm 
medför en trappa på minst 0,8 m bredd. För varje ytterligare påbörjad 15 kvm krävs ytterligare 0,8 m 
trappbredd. 2 x 0,8 m bred trappa kan bytas mot en 1 x 1,2 m bred rak trappa. 

 
Ansvaret för säkerhet och konstruktionsutförande ligger helt och fullt på respektive byggare. Workman Event/ 
Nacka Strand Möten & Event fritar sig helt från detta ansvar, men har rätt att kräva in ritningar m.m. rörande 
byggnationen. Inga byggnationer får påbörjas innan skriftligt tillstånd erhållits av Workman Event/Nacka 
Strand Möten & Event. Workman Event/Nacka Strand Möten & Event äger rätten att besluta om 
ändringar/tillägg av byggnationen på byggarens bekostnad, om Workman Event/Nacka Strand Möten & Event 
anser att säkerheten så kräver. 

INT ERN ET  

 

Nacka Strand Möten & Event erbjuder sina kunder och utställare både via trådbunden anslutning samt gratis 
wifi för alla besökare.  

 

KON TA K T  
UP PGI FT ER ,  
TEKNI S K 
AV D ELNI NG  

Mässansvarig 

Namn: Martin Claeson 
Tel: 070 282 20 48  
martin@at-event.se   

Projektledare 
Namn: Fredrik Karlsson 
Tel: 0703 68 97 14 
fredrik@atevent.se  

Teknisk Projektansvarig 
Namn: Claudia Long 
Tel: 072 600 63 66 
claudia.long@workman.se  

KÄ LL SOR T ERING  
I  MÄ SS H ALL AR  
 

Under in- och utflyttning finns miljöstationer utplacerade i mässhallen, likaså under pågående mässa/event 
finns dessa i anslutning till mässhallen. På stationerna sker sorteringen i fyra fraktioner; trä, wellpapp, plast 
och brännbart. Batterier, elektronik mm. skall sorteras separat. 
I gångarna under eventet placeras papperskorgar ut för mindre mängder av papper, övrigt material samt 
petflaskor. 

NSME prioriterar miljöfrågor högt och vi tar hjälp av underleverantör med att ställa ut miljöstationer i 
lokalerna under inflytt och säkerställa att den kvalité vi eftersträvas följs. Vik ihop kartonger och följ 
hänvisningar på alla kärl. Alla grovsopor som kvarlämnas efter mässans slut debiteras respektive utställare. 

 

mailto:monterservice@workman.se
mailto:martin@at-event.se
mailto:fredrik@atevent.se
mailto:claudia.long@workman.se
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LAGR ING AV  
TOMG OD S  

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn på anvisad blankett (finns att hämta på 
Servicecenter). Tomgods lagras under eventets öppethållande mot en kostnad.  
Se aktuella priser på vår webbshop under Truck-Emballage www.workman.se/shop/ 
Denna kostnad debiteras utställande företag i efterhand. 
Synligt emballage och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Servicecenter för bortforsling 
och lagring av detta, minsta debitering är en kubikmeter. 

LA STN ING/  
LOS SN I NG  

På grund av de begränsade ytorna och med hänsyn till andra utställare är tiden för lastning  
och lossning maximerad till 30 minuter på lastgården. 

L IF TAR  Om utställare/monterbyggare önskar arbeta med egen höjdlift måste ansökan om detta göras hos Workman 
Event. Kopia på godkänd utbildning för höjdlift skall bifogas ansökan. Om ansökan godkänns av Workman 
Event, är det utställaren/monterbyggaren som ansvarar för att alla regler kring användande av höjdlift följs. 
Ansvar för eventuella skador/olyckor åligger utställaren/monterbyggaren. 

MUS IK  För att spela musik i monter krävs tillstånd av er arrangör. Vänligen kontakta dem för vidare information.  

MÅLN ING  Mässväggarna är grovt bättringsmålade i vitt med reservation för vissa skavanker. 
Önskas en finare finish rekommenderar vi er att beställa målning om inte väggarna ska kläs in med något 
annat material. 

Kontakt för mer info: Workman Event: telefon: 08-410 356 60 e-post: monterservice@workman.se 

PA K ET  Paket som anländer från fraktbolag levereras till montern så snart som möjligt efter vi har mottagit det. Om ni 
väntar på en leverans, se till att montern är bemannad. Utställaren har fullt ansvar för alla leveranser/paket till 
montern. Även om den är obemannad. 

PAR K ERIN G  Man parkerar enklast i något av våra p-hus som kostar 15 kr per timme eller max 100 kr per dygn. Dessutom 
finns flera olika periodbiljetter att välja mellan. Biljetter för kortare perioder kan man köpa i samtliga 
automater i garagen. P-husen är öppna vardagar 06.00-22.00. Maxhöjd på fordon är 2,05 m. 

PELA RE  Kontrollera på ritningen om din yta innehåller pelare. 
Vi vill göra er uppmärksamma på att pelare ev. kan vara utrustad med brandsläckare och/eller vattenrör. 
Vänligen kontakta Workman Event för specifik information. 

SER V ERIN GS  
T IL LS TÅN D  

 

Nacka Strand Möten & Events restauratör (J Hotell) innehar mat- och alkoholtillstånd i våra lokaler. Det är 
därför enligt lag ej tillåtet att bjuda på några alkoholhaltiga drycker eller mat i hyrda ytor om de inte är 
beställda via vår restauratör. Endast smakprovsstorlek får delas ut från sin monter. Vill ni beställa eller har 
frågor kontakta: wilhelmina@nackastrandmotenevent.se 070-947 40 27    

SER VI CEC ENT ER  Här kan ni göra kompletterande efterbeställningar på diverse event material. 

En avgift på 50% tillkommer dock på material som beställs på plats. Observera att vi på sena beställningar inte 
kan garantera att produkten finns kvar i lager. Personalen i vårt Servicecenter hjälper er gärna med allt som 
rör ert event. 

ST ÄDN ING  Nacka Strand Möten & Event ansvarar genom underleverantör för den allmänna städningen. Önskas extra 
städning i er hyrda yta beställs detta innan sista beställningsdatum vilket är förenat med en kostnad. 

TI DIG AR E 
INFL YT T  

Önskemål om tidigare inflytt. Vänligen kontakta ansvarig projektledare på Workman Event. 

TRAN SP ORT  Buss 443 avgår från Slussen till Nacka strand med en beräknad restid på 10 minuter. Buss 71 går från 
Södermalm via Sickla till Nacka strand. 

Pendelbåten Sjövägen avgår från Nybrokajen med en beräknad restid på 30 minuter. Strömma och 
Waxholmsbolaget trafikerar också Nacka strand. 

Du tar dig enkelt till oss med bil. Följ Stadsgårdsleden från Slussen i centrala Stockholm mot Värmdöleden (väg 
222). Tag avfart Nacka strand och därefter vänster i rondellen över motorvägen och rakt igenom nästa rondell. 
Efter tunneln som leder till Nacka strand fortsätter du rakt fram genom korsningen in på Cylindervägen.  

http://www.workman.se/shop/
mailto:monterservice@workman.se
mailto:wilhelmina@nackastrandmotenevent.se
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UT ST ÄLL AR  
FÖR SÄ KRI NG  

Försäkring av montermaterial, utställda varor tecknas automatiskt på en del event, dock ej på alla mässor eller 
evenemang. Vänligen kontrollera vad som gäller för ert evenemang. 
Varken Nacka Strand Möten & Event eller Workman Event tar ansvar för era produkter före, under eller efter 
mässan! 

VA J ER/T EL F ER  

 

Endast Workman Event får hänga upp vajrar i de fästen som finns för detta. Ritningar med mått och 
viktangivelser skall skickas till Workman Event minst 4 veckor innan arrangemanget för godkännande. 
Beställningar av vajerpunkter som inkommer sent, kan vi inte garantera att de kan utföras. 
Monterbyggaren/utställaren ansvarar för att dessa byggnationer är säkra och uppfyller alla gällande regler och 
krav. Allt material som hängs upp måste vara säkrat, det gäller förutom trossen, även allt som hänger i den. 

Nacka Strand Möten & Event/Workman Event ansvar ej för konstruktionsutförande och byggansvar, men äger 
rätten att besluta om ändring/tillägg av vajerpunkter och säkringar, om Nacka Strand Möten & 
Event/Workman Event anser att det krävs. Kostnader i samband med det faktureras 
utställaren/monterbyggaren. 

Samtliga vajerpunkter skall säkras med fast stål/vajer. Detta genomförs alltid av Workman Event, med 
undantag för dubbelbromsade (BGV-D8+ eller BGV-C1) motortelfrar. Samtliga motortelfrar skall vara 
besiktigade, och bevis/protokoll skall kunna uppvisas.  

Maxvikten för vajerpunkter varierar beroende på vart punkten skall placeras. Generellt gäller vikt per punkt 
enligt följande (undantag kan göras, kontakta Nacka Strand Möten & Event/Workman Event). 

                    

Nacka Strand Möten & Event kan i vissa delar inte leverera vajerpunkter från tak. Vid specifika behov eller vid 
frågor kontakta Workman Event: 08-410 356 60 eller e-post: monterservice@workman.se  

VA KT H ÅL LNING  Nacka Strand Möten & Event ansvarar genom underleverantör för den allmänna vakthållningen, dock ej för 
montrar eller innehåll. 
Extra bevakning av montern kan beställas via Workman och är förenat med en kostnad. Vänligen boka detta 
senast 3 veckor innan evenemangets genomförande, kontakta, Workman Event: 08-410 356 60 eller e-post: 
monterservice@workman.se 

VÄG GAR  Utställare med fristående hyrda ytor (ö-monter med minst tre fria sidor) skall skicka in ritning på 
vägguppbyggnad för godkännande av Workman Event. Vid väggbyggnationer längre än 4 meter, monterar 
Workman Event stöd, i form av stödbyglar, extra väggmoduler eller liknande. På utställarens bekostnad kan 
dessa stöd i vissa fall ersättas med säkerhetsvajer från tak, om utställaren så önskar.  

Väggsektionerna är normalt 1 meter breda och 2,5 meter höga, med en tjocklek på ca: 34 mm.  

De består av en vitmålad MDF-skiva på en ram av trä. Konstruktioner högre än 2,50 meter kräver förankring i 
taket med säkerhetsvajer. På monterväggarna kan man hänga reklamprodukter, tavlor och liknande upp till ca 
5 kg. 

Det går bra att fästa dessa produkter med små spikar eller skruvar. Väggarna skall rensas från stift, tejp, spik 
och skruv av utställaren innan utflyttning sker. Det är inte tillåtet att borra hål, skruva i stora skruvar, måla 
med annat än vattenbaserad färg (upp till glans 5) eller tapetsera väggarna. 

I de fall detta inte respekteras, eller att väggarna på annat sätt är att betrakta som förstörda (enl. Workman 
Event´s bedömning) debiteras utställaren. För kundanpassade vägglösningar kontakta oss. 
Ritningar på väggbyggnationer måste alltid sändas in till: monterservice@workman.se för godkännande 

VÄX TER  Växter finns att hyra och/eller köpa. Ni finner vårt sortiment på vår onlineshop: www.workman.se/shop/ 

Vid speciella önskemål, var god kontakta, Workman Event: 08-410 356 60 eller e-post: 
monterservice@workman.se  
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