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Utställarmanual Idrottsmedicin 2018

Idrottsmedicin 2018, 26-27 april 2018,
Stockholm
Adress/Gods: Ankomst för gods tidigast tisdagen 24/4. Godsmottagning dagtid kl. 9-15. (tisd-onsd).
In– och urlastning skall ske via anvisad bakre ingång från Solnavägen 7B och vidare i huset via anvisade
transportvägar. Det finns ingen lastkaj utan endast ett lastintag på Solnavägen 7B. Det betyder att gods måste
transporteras med bil som kan ta ner gods till markplan.
Leverans med fordon sker enligt anvisningar från intendenturen. Fordon skall flyttas snarast möjligt efter
lossning/lastning och kan parkeras på lediga platser på området.
Meddela din kontakt på Aula Medica i förväg vilket gods som kommer, när det kommer och var du vill ha det
placerat. Telefon: 08-524 822 00, E-post: bokning-aulamedica@ki.se
Märk gods med ”Idrottsmedicin 26-27/4 [företagsnamn och monternummer]”. Ange även din kontaktperson med
telefonnummer.
Leveransadress
Huvudentré: Nobels väg 6
Lastintag: Solnavägen 7B, 171 65 Solna
Leveranser till huset sker säkrast mellan klockan 09.00-15.00, endast vardagar.
I- och urlastning
All i- och urlastning sker på Solnavägen 7B.
Lasthiss mått
Transport/varuhiss: h 240 x b 180 x d 340 cm, går mellan plan 1 lastintag, 2 foajé och 3 scenen. Max vikt 3000
kg.
Transportvagn
Pirra finns att låna för att köra mindre gods i huset. Om ni tar med egen transportvagn för materiel så bör den ha
gummihjul då golvet är ömtåligt.
Kontaktperson Aula Medica:

Telefon: 08-524 822 00, E-post: bokning-aulamedica@ki.se

Teknik/IT: WiFi finns!
Bord/Stolar: El, samt stolar och bord (standardmodell ca 160x70 ) ingår men måste beställas (se anmälningsdokument). Denna gång kommer vi inte att bygga väggar i utställningen då lokalerna gör sig bättre utan.
Returgods: Beställ själv transport och lämna ifylld adresslapp (företag som avsändare) på godset.
Bevakning: Ordinarie låsning och larm. Utställare ansvarar för eget gods.
Inflyttning: Byggnation onsdagen 25/4 kl. 18-21 samt under torsdagsmorgonen (endast roll ups)
från kl. 07:00. Registreringen öppnar 08.00 och föreläsningarna 09.00.
Utflyttning: På fredagen efter eftermiddagskaffet kl 16:00. Lokalen ska vara utrymd kl 17:00.
När evenemanget är avslutat ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om detta inte är
möjligt, stäm av med JohanLindbladh/ kontaktperson på Aula Medica.
Utställning: Tider dag för dag enligt program.
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Takhöjd: Lokalen har lite olika takhöjd, Som lägst 2,6m. Meddela gärna ifall ni bygger högre än 2,5m.
Tomemballage: Emballage förvaras i lagerlokal. Märk det som ska återanvändas.
Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på väggar eller fönster. Det är inte tillåtet att hänga något i
taket. Stäm av med er kontaktperson på Aula Medica vid oklarheter.
Logi/etc: Inga hotellrum är förbokade. Nedanstående hotell ligger på nära avstånd från konferensanläggningen:
•
•
•
•
•

Elite Hotel Carolina Tower
Elite Palace Hotel, First Hotel Norrtull
Best Western Plus Time hotel
First Hotel Solna
Stallmästaregården.

Hemsida/program:

http://svenskidrottsmedicin.se

Parkering
Ett fåtal avgiftsbelagda parkeringsplatser finns nära Aula Medica. Det finns också ett parkeringshus ”Skruven” på
Tomtebodavägen 5B som rymmer 500 platser. Härifrån är det ca 5 minuters promenad genom campusområdet
till Aula Medica. En handikapparkering finns i närheten av entrén på Nobels väg 6 (fler finns längre bort).
Övrigt/Tips: Lätt att glömma skålar och dukar. Brukar gå bra att sista-minuten-köpa på t ex Clas Ohlson.
Kontakta i första hand Johan Lindbladh om något är oklart.
Välkomna till Idrottsmedicin i Stockholm!

Johan Lindbladh, Traveko Scandinavia
Johan.lindbladh@travekoscandinavia.se
0733-351 424

Traveko Scandinavia AB
Box 22 307, 104 22 Stockholm

