
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Välkommen som utställare/föreläsare på Måltidsservice´s 
Måltidsmässa 2018!  
 

Plats: Fyrishov, Idrottsgatan 2 i Uppsala 

Datum: Fredag 28 september 

Tid: Klockan 10.00-15.00 
 

 

Nedan följer viktig information om dagen 
 

 

Anmälan som utställare 

Som utställare anmäler du ditt intresse att medverka på Måltidsservice hemsida. Där gör du 

också dina val beträffande bord, duk, lunch etc. Har du andra specifika önskemål anger du det 

under Övrigt. Anmäl dig senast måndag 10 september! Anmäl dig som utställare 

  

 

Lokal och tillträde 

Mässan och föreläsningarna äger rum i hall E på Fyrishov i Uppsala. Vi får tillträde till 

lokalen kl 08.00 samma morgon och ska vara därifrån kl 17.00. Mässan pågår kl 10.00-15.00. 

 

 

Utställare och bord 

Man kan välja att ha 1 bord (3000 kr) eller 2 bord (5000 kr). Borden är 80x180 cm. Din plats 

är anvisad med en skylt på bordet från kl 08.00. Duk på bordet ingår ej i priset, men går att 

beställa för 120 kr/st. Är du i behov av tillgång till el vid ditt bord, vänligen meddela detta när 

du anmäler dig. Vi behöver veta om du vill ha stickkontakt 220 V eller trefas. El kostar 140 

kr/elpunkt. 

 

 

Inlastning och smakprover 

Inlastning av varor sker vid entré 2 (ingången vid multihallarna), i anslutning till hall E. 

Personhiss finns. Tyvärr finns ingen möjlighet att i förväg skicka prover eller material. Alla 

utställare är välkomna att bjuda på smakprover och informationsmaterial. Även produkter 

som inte ligger på Uppsalas anbud, men som är intressanta för våra verksamheter, får visas. 

Inga ordrar tas dock på plats och alla utställare ansvarar för sin livsmedelshygien. Vänligen 

observera och respektera att tillagning (stekning, kokning etc) inte är tillåten i lokalen. 

 

 

Utrustning föreläsare 

Föreläsare får tillgång till liten scen, projektor, duk samt mikrofon. Ingen dator är beställd, 

men önskas det - ta kontakt med Måltidsservice, så diskuterar vi fram en lösning. 

http://maltidsservice.uppsala.se/om-oss/maltidsmassa/anmalan-maltidsmassan/
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Parkering 

Parkering finns precis utanför hall E och kostar 15 kr/timme eller 80 kr/dag. Betalas med kort 

eller mobil i automat på plats. 

 

 

Lunch 

Lunch serveras kl 11-14 i restaurangen på Fyrishov och kostar 85 kr inkl moms. Lunchen 

betalas direkt i restaurangen. 

 

 

Sopor och rester 

Mindre sopor går att slänga på Fyrishov, men grovsopor (pallar, kartonger, matrester och dyl) 

måste tas omhand av respektive utställare. Stadsmissionen kommer att finnas på plats för att 

ta tillvara eventuella rester som går att använda. 

 

 

Inbjudna 

Inbjudna till mässan är främst Uppsala kommuns medarbetare i kök och restauranger. Även 

motsvarande medarbetare från kringliggande kommuner samt samarbetspartners är inbjudna. 

Vi beräknar att ca 400 personer besöker mässan under hela dagen.  

 

 

Kontakt  

Frågor och funderingar om Fyrishov besvaras av Helena Arnold på telefon 018-727 49 63. Se 

inbjudan för ytterligare information om programmet. Ytterligare frågor och funderingar 

besvaras av undertecknad. 

 

 

Varmt välkommen!  

 

Malin Holfve 

tfn 018-727 11 40 

malin.holfve@uppsala.se 


