
 

VÄLKOMMEN SOM UTSTÄLLARE PÅ BARNVECKAN 2021,  

AULA MEDICA och KAROLINSKA SJUKHUSET  

För att det skall gå så smidigt som möjligt med är det bra att vara väl förberedd. Vi har 

sammanställt praktisk information 

 

Lokaler: 
Aula Medica, Karolinska Institutet,  
Nobels väg 6, 171 65 Solna 
Telefon: 08-524 822 00 
Hitta hit 

Ansvarig för Barnveckan 
Åsa Eklund 
Tel: 0731 531 531 
asa@mkon.se 

 
Karolinska Sjukhuset – samma adress för 
godsadress månd-fredag 09,00-16,00 

Eugeniavägen 3,  
171 64 Solna 

3-4 min promenad till/ från Aula Medica 
 

Extra beställningar 
Monterservice Hyrcity Expo AB   
Kostas Grintzos   
kostas@cityexpo.se 
Tel: +46 707 71 22 52 
 

Godsadress och märkning 
Karolinska Institutet, Solnavägen 7B, 171 65 
Solna. 
Märk med Barnvekan och ert företagsnamn 
och monternummer  
Vid eventuella frågor kan de kontakta oss på 
e-post: bokning-aulamedica@ki.se eller 
telefon 08-524 822 00 
Det är inte bemannat vid lastintaget och 
budet behöver därför ringa så att vi kan 
öppna/möta upp dem. Tel: 08-524 822 00  
 

Godsmottagning/-hämtning 
Vi kan ta emot leveranser inför Barnveckan 
under onsdagen den 22 september mellan kl. 
9-15. 
Material som skall hämtas med bud 
behöver hämtas den 1 oktober mellan kl. 9-12. 
 
  
Det är inte bemannat vid lastintaget och budet 
behöver därför ringa vid ankomst Tel: 08-524 822 
00  
 

 
Restriktioner COVID-19 
Vi följer restriktionerna som folkhälsomyndigheten beslutat vilket innebär att vi har restriktioner 
under måndag pch tisdag. Det kommer finnas förtäring i Aula Medica men det skall endast hämtas och 
sedan sker förtäring utomhus. Man får ej ha stående förtäring i Aula Medica dessa dagar.  
Det finns också restriktioner för hur många vi får vara per hus, i Aula Medica max 300 personer. 
Det kommer finnas värdar som räknar alla deltagare, men det kommer att vara ett stort flöde av 
deltagare. Onsdag och torsdag är det inga restriktioner så då kommer deltagarna lättare kunna 
mingla hos er med en kaffekopp i handen! 
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Registrering 
Samtliga utställare ska registrera sig när man kommer, registrering är i Aula Medica 
Bär utställarkorten väl synligt under hela mötet. 
 
Utställning 
I er monter ingår ett konferensbord, en stol och el För ytterligare beställningar kontakta 
kostas@cityexpo.se 
 
Golv 
Golvet på plan 2 är sten och plan 3 är det ekgolv 

 

 
  
Inflyttning 
Ni är välkomna att ställa i ordning er 
utställningsyta söndagen den 26 september 
kl 13.00-16.30 alt. Måndagen den 27 
september kl 08.00-10.00 Registrering för 
deltagarna börjar på måndagen den 27:e  
från kl 08.00.   

Utflyttning 
Ni packar ihop er monter efter eftermiddagskaffet 
kl 15,25 på torsdagen. Ni får självklart vara kvar 
längre, dock måste allt vara klart tills kl. 17.00. Ta 
med godset direkt eller packa ihop det, märk med 
fraktsedlar och lämna i montern för hämtning. 
Viktigt att fraktsedlar är fasttejpade på godset 
Beställning av hämtning ombesörjes av 
utställaren själv. 
 Material som skall hämtas med bud 
behöver hämtas den 1 oktober mellan kl. 9-12. 
 
 

Rigg/Nedrigg 
Observera att det inte är tillåtet att fästa med häftkuddar, dubbelhäftande tejp eller spikar/skruvar 
på väggar och monterväggar. Om det skulle bli märken ersätter ni själva Aula Medica för detta.  
 
Förtäring 
Alla Kaffepauser och luncher kommer att serveras utomhus, utanför Aula Medica för alla, ingen 
förtäring får ske inomhus enligt gällande restriktioner 
 
Monterservering 
Det är inte tillåtet att bjuda besökarna på medhavd mat eller alkohol i montrarna. Godis och frukt 
är tillåtet. Tänk dock på att det kan finnas deltagare som har luftburen allergi mot t.ex. nötter eller 
citrusfrukter. Dock att tänka på vad som är lämpligt under restriktionerna 
 
Städning 
Utställare ansvarar själv för städning i den 
egna montern. Monterstädning kan också 
beställas via Monterservice. 
 

Parkering 
Vi rekommenderar parkeringshuset Skruven med 
500 platser som ligger på Tomtebodavägen 5B. 
 
 

Internet 
Trådlöst internet finns tillgängligt i hela 
anläggningen. Wifi heter ”KI-Guest” och 
lösenord är: Stockholm18 
  
Utställningens öppettider 
Utställningen är öppen under mötesdagarnas 
öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till 
det vetenskapliga programmet.  

Försäkring 
Ni har eget ansvar för ert material, skulle något 
hända är det genom er egen försäkring 
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