
 
 
 
INFORMATION ANGÅENDE UTSTÄLLNING 
 
INFLYTTNINGSTIDER 
Byggnationstid: 
Onsdag 27 april kl. 07.00-09.00 
 
Demonteringstid: 
Torsdag 29 april kl. 13.30-17.00 
Tidigare start av demontering medför en kostnad av 2.000 kr per företag, pga deltagares säkerhet. 
 
Montrar och material som finns kvar efter utsatt demonteringstid kommer att bortforslas på utställarens 
bekostnad och ansvar. 
 
UTSTÄLLNINGENS ÖPPETTIDER 
Generellt gäller att utställningen är öppen under de tre mötesdagarnas öppettider. 
Mer eller mindre så är deltagare hela tiden på besök i utställningen. Utställningen är mest välbesökt, vid 
kaffe- och lunchpauser och kvällsmingel på onsdagen. 
Se vetenskapligt program (https://mkon.nu/slk22/program) 
 
HÖJDBYGGNATION 
Maxhöjd för montrar är 2,5 meter. Vid högre byggnation krävs separat tillstånd från Clarion Malmö Live, 
samt att en tilläggsavgift kan debiteras. 

BRANDSÄKERHET 
Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brandklassat samt av statens planverk godkänt material. 
Typgodkännande bör finnas tillgängligt i monter/lokal. Trä, tex. spånskiva, plywood samt träfiberskiva (dock 
ej porös) godtas. Material som används för dekoration och tak måste vara impregnerat mot brand. Detta 
gäller även dekorationer och skyltar mm. i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör göras i brandklassad kartong. 

Ej tillåtna material är t.ex. wellpapp och frigolit.  Även material/ämnen som inte är nämnda här men är av 
brandreaktiv art är ej tillåtna. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan 
orsaka rök, ånga eller hög värme. 

Det är ej heller tillåtet att använda heliumballonger, såvida inte en av Clarion Malmö Live godkända 
brandvakter är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan ske innan utställningens eller mötets öppnande, 
alternativt under dess gång varvid utställare kan bli bedd att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål.  

ANSVAR 
Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att 
utställaren beställer bevakning av utrustningen alternativt bokar vakthållning via Clarion Malmö Live. 

Clarion Hotel & Congress Malmö Live, MKON och SLMF påtar sig inget ansvar för utställningens varor, 
produkter, verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all 
utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden. Detta gäller även vid inhyrd 
vakthållning. 



 

 

 

ALKOHOL & FÖRTÄRING 
Det är inte tillåtet att sälja eller på annat sätt servera medhavd alkohol i montern. Om ni önskar servera 
annan förtäring i montern, tex med Barista eller liknande ber vi er stämma av med MKON (lotta@mkon.se) 
för de praktiska detaljerna.  

MONTERMATERIAL OCH BYGGNATIONSREGLER 
I monterytan ni bokat ingår inget material, vägg, el, osv. Undantaget är de ytor som står ”rygg mot rygg” till 
varandra, där ingår bakvägg.  

Vi samarbetar med Malmö Mäss-service som kan vara dig behjälplig med det mesta. Bokning av material 
sker via länken nedan, där du även finner mer information om mässan. 
Se länk här; https://www.mass-service.se/sv-se/utstallare-bestall/lung22 
 
Det är viktigt för oss att vid ditt deltagande på SLK får bästa service. För att vi ska kunna garantera dig just 
de artiklar och tjänster som du önskar, ber vi dig komma in med beställningarna till mäss-service i god tid, 
sista dagen för beställning är den 6 april. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att 
alla produkter finns tillgängliga. 

TRANSPORT OCH GODSHANTERING 
Gods till Vårmötet kan börja anlända till Malmö Live tidigast onsdag 27 april kl. 08.00. 
Om ni skickar material och det ankommer innan den 27 april, måste det skickas till Mäss-Service lager, 
likadant om det är gods som måste lossas med truck. Detta anmäles i förtid på blankett hanterat av Malmö 
Mäss-service. 

Se länk här; https://www.mass-service.se/sv-se/utstallare-bestall/lung22 

ADDRESSERING TILL MALMÖ LIVE 
Större leveranser skickas till lastkaj: 
Att: Konferensreceptionen, Svenska Lungkongressen 
-DITT FÖRETAGSNAMN- 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Behringsgatan 3 
211 18 Malmö 
 
Mindre leveranser skickas till: 
Att: Konferensreceptionen, Svenska Lungkongressen 
-DITT FÖRETAGSNAMN- 
Clarion Hotel & Congress Malmö Live 
Dag Hammarskjölds torg 2 
211 18 Malmö 
Sweden 

FRÅGOR 
Frågor ang. byggnation och montermaterial 
Kontakta Li Mellberg 
li@mass-service.se 
040-642 99 26 
 
Frågor ang. utställningsyta och kongressen 
Kontakta Lotta Ahlbertz 
MKON 
lotta@mkon.se 
0704400802 
 


