
kontaktuppgifter & godsadress viktiga datum/deadlines

praktisk information
Stora Villamässan & Vår Trädgård  •  10–12 mars 2023  •  Malmömässan

Varmt välkommen som utställare på Stora Villamässan & Vår Trädgård 2023. Här finner du 
praktisk information, från A till Ö, för att underlätta ditt mässdeltagande. Har du frågor är 

du alltid välkommen att kontakta oss, uppgifterna finner du nedan.

mässarrangör/ansvariga  
Numera Mässor

projektledare  
Ulf Rosvall
0704-22 48 34 
ulf.rosvall@numeramassor.com

teknisk projektledare 
Viktor Ottosson
0708–66 08 80 
viktor.ottosson@numeramassor.com

projektkoordinator 
Henrik Gunnarsson
0735–14 39 37
henrik.gunnarsson@numeramassor.com

tekniska tjänster/ 
monterbyggnation
Malmö Mäss-service
vxl: 040–30 67 20
Jour under mässorna: 0765-25 70 03

kontakt malmö mäss-service: 
Natalie Alexandersson, 0765–25 70 22
natalie@mass-service.se
www.mass-service.se

godsadress
Malmömässan 
(Stora Villamässan & Vår Trädgård/
Namn och monternr)
Mässgatan 6
215 32 Malmö

besöksadress
Malmömässan
Mässgatan 6, 215 32 Malmö

15 februari   Deadline beställningar Mäss-service till  
         ordinarie pris.

6 MARS         Tidigast datum för godsmottagning

13 MARS              Avhämtning av gods 

inflyttning 
Onsdag 8 mars OBS Endast föranmälda. Anmälan till  
 Mäss-service krävs

Torsdag   9 mars      8–20

besökare
Fredag  10 mars   11–18
Lördag   11 mars   10–17 
Söndag  12 mars   10–16

utställare
Fredag 10 mars   10–19
Lördag   11 mars    9–18
Söndag 12 mars   9–24

utflytt

Söndag 12 mars   16–24
Måndag 13 mars    7–12

öppettider



praktisk information stora villamässan & vÅr trädgÅrd • 10–12 mars 2023, malmömässan

praktisk information a-ö
biljetter/kundkort

Utställare kan köpa entrébiljetter till rabatterat pris, 95kr/st exkl. moms. 
Endast utnyttjade biljetter debiteras, vilka faktureras i efterhand. Samtliga 
biljetter skickas ut digitalt. 

brandföreskrifter

Det föreligger restriktioner kring eldning, pyrotekniskt material och levande 
ljus i mässhallen. Man får endast ha levande ljus tända i montern om montern 
är bemannad. Vid övriga frågor, kontakta Martin Herrlin, martin.herrlin@
easyfairs.com

byggnation/monterutrustning 
Beställningen skall vara Malmö Mäss-service tillhanda senast 15 februari. 
Kontakt: Natalie Alexandersson, 0765–25 70 22, natalie@mass-service.se 
Du kan även beställa via www.mass-service.se.  
I er monter ingår: Vitfärgade bak- och sidoväggar, 2,5 meter höga (med 
undantag för ö-montrar som har gång på 4-sidor).

eluttag

Eluttag á 2000W finns att beställa. OBS! Det är absolut förbjudet att 
använda ojordade kontakter vid egna elinstallationer i montern. För frågor 
eller beställning av nattström,  kontakta Malmö Mäss-service.

emballage & avfall

Det åligger utställare, monterbyggare och dekoratörer att själv forsla 
bort emballage och spill som uppstår vid monterbygge och demontering. 
Förvaring av tomemballage ombesörjes under mässan av Malmö Mäss-
Service mot avgift. Tomemballage förvaras på en plats utanför mässområdet 
och kan ej tillgås under mässan. För prisuppgifter se Malmö Mäss-Service 
prislista, www.mass-service.se.

försäkring

All form av försäkring tillkommer det utställaren själv att ombesörja. 

Hantering av gods

Gods tas emot tidigast den 6 mars. Om godset ankommer före angiven tid 
kommer Malmö Mäss-Service att köra det till lagret och kostnaden för detta 
debiteras utställaren. Detsamma gäller om godset inte är avhämtat inom 
angiven tid. Gods hämtas senast måndagen den 13 mars mellan kl. 7–12. 
Godset ska märkas med:  
Mässa / Företag / Monternummer /Namn och mobilnummer
Malmömässan, Mässgatan 6, 215 32, Malmö 

Har ni maskiner eller annat material som väger över 1 ton/kolli eller som är 
mer än 2 meter brett och/eller mer 2,5 m högt, kontakta Malmö Mäss-
Service minst 2 veckor i förväg. Hjälp med packning av gods kan beställas 
kontakta: Malmö Mäss-Service, dock senast 2 veckor i förväg. 

HETA ARBETEN

Tillstånd lämnas av mässledning/brandchef. Kontakta brandskyddsansvarig 
på Malmömässan Martin Herrlin, martin.herrlin@easyfairs.com

Höjdbyggnation

Den tillåtna bygghöjden i hallarna är 2,5 meter, enda undantaget gäller 
belysning. Höjdexponering innefattar all monterbyggnation och exponering 
som sker över 2,5 meters höjd och debiteras 4 950kr, läs mer här. Ansökan 
om dispens från dessa regler tillsammans med måttsatta ritningar skall vara 
Malmö Mäss-Service tillhanda senast 4 veckor före arrangemanget, dispens 
är förenat med en kostnad. Malmö Mäss-Service/Malmömässan äger rätt att 
neka tillstånd för sena ansökningar. Ritningar på höjdbyggnationer måste 
sändas till: natalie@mass-service.se för godkännande. 

golvbeläggning

Majoriteten av montrarna står på betonggolv. Montrar placerade i 
konferensdelen av mässhallen står på matta. 

internet

Malmömässan erbjuder trådbunden och trådlös internetanslutning. 
Trådbunden anslutning beställs i förväg. Malmömässan ansvarar inte för 
kunders och utställares egna datorer och/eller applikationer. Egna trådlösa 
routrar och nätverk samt annan sändande radioutrustning är ej tillåten då 
de kan störa Malmömässans nätverk. Vid många samtidiga anslutningar/
användare påverkas hastigheten. Vid behov av stabil och tillförlitlig 
uppkoppling rekommenderas trådbunden anslutning.

lagring av tomgods

Tomgods och emballage ska märkas med monternummer och namn 
på anvisad blankett (finns att hämta på Malmö Mäss-Service kontor). 
Tomgodset lagras under mässans öppethållande mot en kostnad och 
debiteras i efterhand.  Se priser i  Gods & Truckhantering 2023. Emballage 
och tomgods är inte tillåtet att förvara i montern, kontakta Malmö 
Mäss-Service för bortforsling och lagring av detta, minsta debitering är en 
kubikmeter.

lastning/lossning

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

mat & fika

Restaurang och utställarlounge finns. Här kan du som utställare fika och äta 
i lugn och ro. 
 
matkuponger

Säljs i valören 135 kr och gäller i samtliga restauranger och serveringar på 
mässan. Matkuponger kan köpas på plats alternativt beställas per mail. 
Betalning kan ske med betalkort eller mot faktura. Matkupongerna köps i 
önskat antal, brutna häften återköps ej. Observera att enstaka luncher inte 
kan faktureras. Maila er beställning till: kuponger@malmomr.se eller ring 
040-642 10 00.

monternummer

Ditt monternummer finner du i separat utskick samt i utställar-
förteckningen på www. storavillamassan.com eller på www.vartradgard.com, 
välj ”För besökare” och sedan ”Lista över utställare”. 

MUSIK

Malmömässan har avtal med STIM och SAMI vilket innebär att det är 
tillåtet att spela tex bakgrundsmusik i montern dock max 70 decibel.

nattström

Kom ihåg att beställa nattström för kylskåp etc. då all ström slås av under 
natten.

parkering

Evenemangsparkering finns i området, följ kommunens skyltar. 

peLare
Kontrollera på ritningen om din monter innehåller pelare. De är markerade 
som röda fyrkanter på ritningar. Mått: 60x60 cm och 60x100 beroende på 
placering. Vi vill göra er uppmärksamma på att pelare ev. kan vara utrustad 
med brandsläckare och/eller vattenrör. Vänligen kontakta projektteamet för 
specifik information.

servicecenter

Här kan ni göra kompletterande efterbeställningar på diverse 
montermaterial. 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. 

städning

Utställare ansvarar själva för all städning i den egna montern. Städning kan 
beställas av Malmö Mäss-service.

utställarband

Personal som skall arbeta i montern under mässorna måste under 
ankomstdagen registrera sig och erhåller då ett utställarband. Det ingår 
ett utställarband per 3 m2, och max 8 utställarband per monter. Extra 
utställarband kan köpas till för 150:- exkl. moms och debiteras i efterhand.

vatten/avlopp

Besätt vatten och avlopp hos Malmö Mäss-Service. Om inte beställning av 
vatten och avlopp gjorts vid bokningstillfället med arrangören och ni vid ett 
senare tillfälle gör detta, kan detta medföra flytt av er monter.

https://mass-service.se/images/pdf/TRUCK_GODS_BLANKETT_2023.pdf
https://mass-service.se/sv-se/utstallare-bestall/villa23
https://mass-service.se/pdf/Regler_for_hojdbyggnation_och_utokad_hojdexponering_over_2-5%20m.pdf



