
Utställningens öppettider
Onsdag 14 september kl: 08:00-19:30
Torsdag 15 september kl: 08:00-17:00
Fredag 16 september kl: 08:30-13:30 

Inflyttning/Utflyttning
Inflytt: Tisdag13 september kl: 18:00-22:00
Utflytt: Fredag 16 september kl: 13:30-17:00

All in och utlastning sker via lastkajen mot Roslags-gatan eller entrén mot 
Vaksala torg. Vid särskilda behov finns det möjlighet att få ett tillfälligt 
parkeringstill-stånd i direkt anslutning till UKK.

Parkering
Uppsala Konsert & Kongress har ingen egen besöks-parkering utan 
hänvisar till närliggande parkeringshus och parkeringsplatser i närheten. 
Mer information om parkering i området finns hos Uppsala Parkering. 
Tillfäl-ligt parkeringstillstånd i direkt anslutning till Uppsala Konsert & 
Kongress kan vid särskilda behov erhållas. 

Det som ingår i din utställningsyta:
Uttag 10A 220 V (3-vägs max 2000W)
Bakvägg ingår endast för de montrar so står rygg mot rygg mitt på golvet.

Beställningar
Beställningar av montermaterial görs via CityExpo.
Beställningsformulär: http://www.cityexpo.se/SFAI2022/index.htm
Kontakt: kostas@cityexpo.se

Fika- och lunchservering för personal i montern
Vi serverar samtliga utställare av arrangören beställd fika och lunch 20 
minuter innan övriga deltagare. Eventuell specialkost förbokas när du an-
mäler dig via formuläret på hemsidan senast två veckor innan ankomst.

Registrering
All personal som finns på plats i montern ska vara registrerade via 
MKONs hemsida. Detta gäller även modeller, baristas och liknande.
Observera att man inte automatiskt är registrerad om man är den som 
bokat själva montern och att även de personer som ingår i monterpriser 
ska registreras. Länk till registrering av monterpersonal: https://mkon.nu/
sfaianiva_2022/monterpersonal

Ansvar 
Uppsala Konsert & Kongress ansvarar inte för utställarens material. Om 
speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med 
utställning rekommenderar vi bevakning nattetid. 
Pris offereras efter behov. 

Godshantering 
För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidi-
gast måndagen den 12 september. Returer ska skickas tillbaka fredagen 
den 16 september. Vi tar inte emot gods som är brandklassat.  
Hantering av stora gods 
Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur 
debiteras per enhet. Det gäller både före och efter genomförande. 

Godstransporter TILL och FRÅN UKK
Adress godsförsändelser 
Uppsala Konsert & Kongress Godsmottagning 
”Namn på mötet/Utställning/Arrangemang” Roslagsgatan 6 
753 27 Uppsala

Lasthiss  & Lastport
Lasthissen har en maximal kapacitet på 6 800 kg.
Lastport:  Bredd 282 cm, höjd 221 cm
Lasthiss:  Bredd 199 cm, höjd 249 cm, djup 550 cm

Försäkring vid transport och förvaring av gods 
Beställare/kund (person, organisation eller företag som är ansvarig 
beställare av arrangemanget) ansvarar för utställda föremål, dekorationer 
och övrigt material. Är du representant för beställare eller kund bör du 
se till att teckna en försäkring samt i förekommande fall rekommendera 
utställare eller annan att teckna försäkring. 

Förtäring 
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck handhas av 
UKK. Arrangören äger inte rätt att an-lita annan leverantör eller själv om-
besörja eller hantera livsmedel/drycker i lokalerna på UKK. Undantaget är 
i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid genomförandet.

Städning 
Roterande städning av toaletter och publika ytor ingår i lokalhyran. 
Vid särskilda behov debiteras extra städ-ning, speciellt i samband med 
inflyttning /utflyttning av utställning. 

Tillgänglighet 
Alla lokaler är tillgänglighetsanpassade, hiss finns i byggnaden till alla 
salar samt RWC toaletter finns på alla våningsplan.

Möten under SFAI & AnIva-veckan
Vi vill be er att inte boka in möten och mindre konferenser under tiden 
som SFAI & AnIva-veckans program är igång. Detta för att samla alla 
deltagare på UKK under kongressdagarna. Kontakta gärna MKON om 
ni har frågor om att arrangera möten eller utbildningar under SFAI & 
AnIva-veckan.

Vi önskar en trevlig vistelse på UKK och SFAI & AnIva-veckan 2022!

Kontakt angående material och byggnation:
Kostas Grintzos, CityExpo
e-mail: kostas@cityexpo.se
Mob +46 707 71 22 52

Kontakt angående din beställning av monter och registrering:
Lotta Ahlbertz, MKON
e-mail: lotta@mkon.se
Mob +46 704 400802

Information om regler & byggnation för utställare under 
SFAI & AnIva-veckan


