
 
 
 

Utställarinfo Brunnby Lantbrukardagar 
 
Snabbfakta 
 
Datum för inflytt Den 4 juli & 5 juli 
Tid för inflytt Från 4 juli kl.07:00 – inflytt klar senast tisdag 5/7  

kl:19:00 
Entré inflytt Se karta längre ned för gods & utställare 
Utflytt Får påbörjas tidigast kl:17:30 den 7 juli 
Ackreditering monterpersonal Ackrediteringslista för monterpersonal skickas till 

brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 
senast 20 juni. Märk ämnesraden med ”ackreditering 
+ bolagsnamn” 

El 220V ingår i monter 3x3m.  
Övriga monterytor behöver beställa, senast 20 juni 
Prislista el:  
220V, 1000:-  
380V, 3fas 2500:- 

Möblering 1 bord & 2 stolar ingår i monter 3x3 m.  
Övriga monterytor behöver beställas. 

Beställning av möblering till 
monterytan 

Beställning av möbler etc. görs senast den 20 juni till 
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se. 
Märk ämnesraden med ”Tilläggsbestälning + 
bolagsnamn”. 

Bjuda på ät-och drickbart Ej tillåtet, mindre smakprov okej t.ex. godis. Vid frågor 
kontakta: 
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 

Boka maskindemostration? Görs till johan.kullsand@hushallningssallskapet.se 
senast den 27 juni. 
Pris från 2000:- 

Boka demoparceller? Görs till gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se 
senast den 10 juni. 

Boka seminarium?   Fullbokat!  
Mat & dryck  Beställning sker via www.brunnbylantbrukardagar.se  

senast 27 juni 
Boende Scandic Västerås erbjuder 15 % rabatt på sina FLEX-

priser. Ange kod: D354029100 (LRF samköp) 
Transport  Se information längre ned 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kontakter 
 
Projektledare, utställarkontakt  
Paulina Levin-Ander, Hushållningssällskapet, 070-415 31 59 
brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 

Demoodlingar 
Gunnar Cederberg, Hushållningssällskapet, 076-669 83 05 
gunnar.cederberg@hushallningssallskapet.se 

Maskin- och fältdemonstrationer 
Johan Kullsand, Hushållningssällskapet, 070-338 50 20 
johan.kullsand@hushallningssallskapet.se 

Markvårdscentrum 
Jon Wessling, Hushållningssällskapet, 070-640 85 99 
jon.wessling@hushallningssallskapet.se  
 
Seminarie 
Eva Edin, Hushållningssällskapet, 070-395 25 85 
eva.edin@hushallningssallskapet.se  
 
Mässdagarna 
Onsdag 6 juli kl: 09:00-17:00 
Torsdag 7 juli kl: 09:00-17:00 

Kom i god tid till mässan! Som utställare förväntas du vara på plats på mässområdet senast 
kl: 08.00 på onsdagen och kl: 08.30 på torsdagen. Montrarna ska vara klara en halvtimme 
innan öppning och då ska också samtliga bilar vara ute från mässområdet. Bilarna parkeras 
på parkering avsedd för utställare. 

OBS! Stängning 7 juli: Av säkerhetsskäl får ut- och intransport till mässområdet tidigast 
påbörjas kl. 17:30. Innan dess får inga fordon lämna eller köra in på mässområdet.  

Årets utställare 
Aktuell utställarlista finns på www.brunnbylantbrukardagar.se  
 
Mässkarta 
På www.brunnbylantbrukardagar.se finner ni mässkartan. 
 
Biljetter 
Entré för besökare 220:-/st för två dagar. 
Fribiljetter till utställarnas kunder: 200:-/st för två dagar samt parkering ingår. Anmäl senast 
20 juni till brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se. Märk ämnesraden med 
”Fribiljetter + bolagsnamn”. Ni behöver ange antal samt en adress dit alla biljetterna ska 
skickas. Biljetterna kommer sedan skickas per post. 

 
 



 
 
Inflyttning  
Som utställare får du tillgång till fältet fr.o.m. måndag den 4 juli kl.07:00. Det är på grund 
av säkerhetsskäl som vi inte kan släppa in några utställare tidigare på mässområdet. 
Området måste vara fritt så att tältbyggare, odlingsansvariga, elektriker m.fl. ska kunna 
förbereda mässan. 
 
Inflyttning sker mellan följande tider:  

• Måndag 4 juli kl.07:00 – 19:00. Lossning lastbilar senast 18.00. Efter 18.00 måste 
anmälas.  

• Tisdag 5 juli kl.07:00 – 19:00. Lossning lastbilar senast 18.00. Efter 18.00 måste 
anmälas.  

• Onsdag 6 juli samt torsdag 7 juli ingen inflyttning, d.v.s. all förberedelse måste 
färdigställas den 4-5 juli i respektive monter. 

 
Vi förutsätter att allas montrar är klara senast tisdag 4 juli kl:19.  
 
Infart och kostnad av gods 
När ni anländer anmäler ni er vid mottagarservice för anvisning av plats samt om ni behöver 
hjälp med avlastning av gods. Se nedan karta. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Lossning, datum & pris 

Från och med måndag 4 juli kl. 07.00 sker lossning ute på själva mässområdet. 
Lastbilarna lossas i tur och ordning efterhand som de anländer. Lastmaskin med förare 
kostar 990 kr/h (faktureras per tillfälle och påbörjad timme). Personal på plats hjälper till.  

Eventuell lossning före den 4 juli måste föranmälas senast 48h innan. Behövs det 
assisteras med lastmaskin med förare är kostnaden 2000kr/h (faktureras per tillfälle och 
påbörjad timme). Kontakta brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 
 
Leveransadress gods 
HS konsult AB 
Brunnby Gård 
Brunnby Lantbrukardagar utställarnamn + monternummer 
725 97 Västerås 
 
Observera att det är viktigt att utställarnamn och monternamn finns med så att inflyttningen 
går så smidigt som möjligt. Skicka postpaket i god tid. Eftersom vi har lantbrevbärare tar det 
någon dag extra innan vi får paketen. Utställaren ansvarar för sitt eget gods om det kommer 
i förtid, då vi ej har någon bevakning på plats innan. Vi kan till viss del ställa in mindre 
postpaket och låsa in över natten. 
 
Lossningskapacitet 
Det finns totalt 2 lastmaskiner på plats. Notera att vi inte har kapacitet att lyfta gods som 
väger mer än 4 ton.  
 
Checklista transport åkaren  
När du beställer transport är det mycket viktigt att du berättar för åkaren att: 

• Godset måste vara märkt med ert företagsnamn samt monternr. 
• Inflyttning startar måndagen den 4 juli kl. 7:00.  
• Avlyftningskapaciteten är max 4 ton. 
• Ingen lastning eller in-/uttransport från mässområdet får ske före kl. 17:30 den sista 

mässdagen, 7 juli. Ingen får befinna sig på området efter 21.00. Gäller även 
utställare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utställarparkering 
Följ skyltar ”P utställare” för att parkera era fordon. Som utställare är det gratis att parkera 
och du behöver inget parkeringstillstånd utöver ditt utställararmband. Inga fordon får vistas 
på mässområdet när mässan är öppen. Se nedan för angiven parkering för utställare samt 
in-/utfart på området. 
 

 
 

Besöksparkering 
För besökare kostar parkering 50 kr för båda dagarna. Parkering finns på två ställen. 
 
Utställningsytor 
 
3x3-monter i Stortältet  
Er monteryta kommer vara markerad med ert företagsnamn, nummer och möblerad med ett 
bord och två stolar. En 220V finns även framdragen till varje monter. Det kommer inte 
finnas några monterväggar eller matta i stortältet. 
 
Övriga utställningsytor 
Samtliga monterytor kommer vara markerad med ert företagsnamn och monternr. 
 



 
 
 
Beställning el/möbler/tält/teknik etc 
Önskar ni el, upphämtning av era sopor eller möbler/tält/teknik etc. till er monteryta bokas 
detta snarast via brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se, dock senast den 20 
juni. 
 
Exponering runt sin utställaryta 
Branding material som tex beachflaggor/roll-ups etc får max stå 1,5 m utanför angiven 
utställaryta på fältet. I stortältet måste man hålla sig innanför sin angivna plats. 
Medarrangörer och partners har andra villkor. 
 
Utflyttning 
Stängning 7 juli: Av säkerhetsskäl får ut- och intransport till mässområdet tidigast 
påbörjas kl. 17:30. Innan dess får inga fordon lämna eller köra in på mässområdet. Ingen 
får befinna sig på området efter 21.00. Gäller även utställare. 
 
Avfall 
Sopcontainrar finns på området bakom matserveringstältet (för besökare) där ni kan slänga 
era sopor. Observera att sopor som lämnas kvar på er monteryta kommer debiteras. 
 
Mat & dryck 
Beställning av mat för utställare sker på www.brunnbylantbrukardagar.se , senast den 27 
juni. På området kommer det även finnas foodtrucks med olika typer av mat. 
 
Bjuda på mat- och drickbart i montern? 
Ej tillåtet, mindre smakprov okej t.ex. godis. 
Vid frågor kontakta: brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 
 
Vatten 
Det finns dricksvatten på några platser på mässområdet. 
 
Säkerhet 
 
Brandregler 
Det är inte tillåtet att tillaga mat i montrar över öppen eld eller gasol.  
Vid frågor kontakta: brunnbylantbrukardagar@hushallningssallskapet.se 
 
Brandsläckare kommer finnas på flera platser på området. 
 
Sjukvård  
Akutsjukvårdare rör sig på området under hela mässans öppettider och har sin station i 
anknytning till entrén vid informationstältet. 
 
Skyddsinspektör  
Vi engagerar skyddsinspektörer som besöker alla montrar under inflyttningsdagarna. De 
finns även på plats under hela första utställningsdagen. 
 
Utställaren har ansvar för att sin utrustning inte skadar besökaren. 



 
 
Bevakning 
Vi kommer ha ronderande bevakning mellan 4-5 juli samt 7-8 juli kl. 23:00-06:00. Sedan 
fast bevakning mellan 5-7 juli, kl. 23:00-06:00. Utställaren ansvarar själv för sina 
värdesaker och lösöre i montern är försäkrade. Ingen bevakning under dagen. 
 
Övrigt 
Informationstält 
Kommer att finnas i anknytning till entrén. 
 
Toalett 
Det finns flera toaletter samt handikapptoalett i området, se mässkarta på hemsidan. 
 
Boende 
Scandic Västerås erbjuder 15 % rabatt på sina FLEX-priser. Ange kod: D354029100 (LRF 
samköp). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hitta hit 
Kommer ni från Västerås ta E18 mot Stockholm/Enköping, sedan ta avfart 139.2 mot 
Anundshögsmotet. I rondellen ta första höger in på Tyrgatan, följ sedan anvisning för 
utställarparkering. 
 
Kommer ni från Stockholm/Enköping ta E18 mot Västerås, sedan ta avfart 139.2 mot 
Anundshögsmotet. I första rondellen sväng av vid tredje avfarten in på Tyrgatan och i andra 
rondellen kör rakt fram och fortsätt på Tyrgatan, följ sedan anvisning för utställarparkering. 
 
Adress: 
HS konsult AB 
Brunnby Gård 
Brunnby Lantbrukardagar  
725 97 Västerås 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


