
 
	

Fokus Hjälpmedel 
Luleå Energi Arena 2019 
 
UTSTÄLLARINFORMATION 
 
Öppettider 	
Fokus Hjälpmedel har öppet för besökare:	
Onsdag 22 maj  09.00 - 16.00	
Torsdag 23 maj  09.00 - 16.00	
 	
Inflyttning	
Inflyttning sker på tisdag 21 maj, kl. 09:00 – 20:00 och utställare använder	
varuintaget/lastkajen på arenans framsida (Bastugatan 4A). Det går även att göra inlastning via 
huvudentré (Bastugatan 6–8) via foajén och in i Mässhall-A.  
Från lastkaj kommer man direkt in i Mässhall-B. 
 
Efter att man lastat av ska alla fordon köras	undan. 
Under inflyttning är det absolut förbjudet för minderåriga att vistas i	hallarna och utställarkort ska 
bäras väl synligt.	
 
Önskas tidigare inflyttning kontakta Pär Johansson, tel. +46 70 629 02 41 
	
Gods och frakt	
Leveransadress för godsförsändelser:	
 
Luleå Energi Arena 
”Fokus Hjälpmedel”	
Att: Utställande företag, monternummer 
Bastugatan 4A 
972 41 Luleå 
 
Gods tas emot från torsdag 16 maj kl. 08:00. Önskas tidigare leverans kontakta	
Pär Johansson. Chaufför/leverantör ombedes att ringa innan leverans så att personal	
finns på plats för att hänvisa. Kontakta Pär Johansson, tel. +46 70 629 02 41	
Tänk på att chaufför själv ansvarar för att lossa gods från bil. Det finns handdriven	
pall-lyft men inte någon truck i arenan. Levererat material placeras på	
ett avsatt/markerat område vid bortre kortändan i A-hallen. Det är även här	
materialet ska placeras för avhämtning vid mässans slut. Inget material ska stå	
kvar i montrarna.	
 	
 
 
 
 



 
	

Utflyttning	
Utflyttning sker torsdag 23 maj kl. 16:30 – 22:00. 
	
Material som ska hämtas av extern leverantör placeras väl uppmärkt med	
mottagare, avsändare och avsändarens kontaktuppgifter inkl. telefonnummer,	
vid markerat område, samma plats som man hämtade sitt material. Allt material	
ska ha lämnat arenan fredag 24 maj kl. 22:00. 
 
Eventuellt återstående material tas om hand av arenans driftspersonal och utställaren debiteras 
en hanteringsavgift om 2.500 kr/kolli. Kontakta Pär Johansson, tel. +46 70-629 02 41 vid 
frågor/hjälp.	
 	
Emballage och avfall	
Det är utställares, monterbyggares och dekoratörers ansvar att själv forsla	bort emballage och 
spill som uppstår vid monterbyggnation och rivning. 	
Monterytan ska lämnas avstädad efter	
mässan, inget avfall får lämnas i gångarna. Om städning ej utförts debiteras	
utställaren extra städkostnad. 	
 	
Nolia Mäss-Service	
Nolia AB är vår leverantör av teknik och monterbyggnation. Kontakt där är	
Roger Sahlén, 070- 627 05 33, roger.sahlen@nolia.se 	
 	
Nolia finns på plats följande tider	
Tisdag 21 maj, kl. 09:00 – 20:00 (under inflyttning)	
Onsdag 22 maj, kl. 07:00 – 11:00 	
Torsdag 23maj, kl. 07:00 – 09:00 samt under utflyttning 
 
Övrig tid finns Roger på telefon, 070 – 627 05 33 
 
 
Städning 
Kvällen före mässans öppnande städas allmänna utrymmen. Arenan står för daglig lokalvård, 
dock ej i montrarna. Monterstädning beställs av Nolia AB. 
	
Tomemballage	
Tomemballage kan lämnas i antingen källaren eller bakom en vägg i B-hallen under mässan. 
För mer information prata med Nolias personal på plats eller arenapersonal. 
 
Internet/WiFi	
Internet finns trådlöst i hallen och är kostnadsfritt. Om du vill vara säker på att ha en fungerande 
och stabil uppkoppling - beställ då trådbundet internet av Nolia AB, mot avgift. WiFi-nätet heter 
”LE Arena Guest” och är ett fritt nät utan lösenord. Man behöver bara acceptera reglerna i en ny 
webbsida. 
 
Toaletter 
Toaletter finns i stora foajén, på plan 3 vid restaurangen samt i trapphuset mellan mässhallarna. 
 	



 
	

 
Utställarkort	
All personal som arbetar i montern ska ha utställarkort. Skriv ut via 
länken: http://www.trippus.net/fokushjalpmaj2019_Utstallare 
 	
 
Utställarlunch och mingel	
Liverestaurangen ligger en trappa upp direkt från Mässhall-A. 
Där serverar dagens lunch klockan 10:30-13:30 
Två olika rätter, en vegetarisk och finns att köpa veckans grill. 
 
Ni kommer att kunna förbeställa lunchkuponger. Mer information om det kommer snarast. 
 	
Aftermäss	
Vi välkomnar samtliga utställare och partner till vår populära Aftermäss som arrangeras den 22 
maj direkt efter att mässan har stängt.  Denna gång ska vi ut på sjön och se på Luleås vackra 
skärgård! 
 
Vi går gemensamt till båten i hamnen (några minuters promenad) och är sedan ute på båten i ca 
3h där vi äter räkbuffé.  
 
I priset ingår båttur, välkomstdrink, räkbuffé, ett glas vin/öl samt kaffe.	
 
OBS! Anmälan till båtturen måste ske SENAST 3 maj och vi behöver bli minst 50 
personer för att turen ska bli av.  
Länk till anmälan: http://www.trippus.net/fokushjalpmaj2019_Aftermass 
 
Marknadsföring 
Önskar ni marknadsföra ert deltagande på mässan har jag bifogat banners och pdf. Vill ni ha 
banner i annat format? Säg till så ordnar vi det. 
 
Förtäring i montern 
Önskar ni bjuda på förtäring i er monter, kontakta Christopher Kidd, Liverestaurangen för mer 
information, tel. 070-432 00 33, chris.kidd@liverestaurangen.se   
 
Parkering	
Vi rekommenderar alla utställare att använda parkeringsplatser utanför arenan, antingen efter 
vägen eller på stora badhusparkeringen. Ca 250 meter söderut in mot stan finns flertalet olika 
parkeringsgarage och gatuparkeringar. 
 
Läs mer på  
https://www.lulea.se/samhalle--gator/parkera-i-lulea.html 
  
Har ni frågor - kontakta mig så hjälper jag er! 
 
Hälsningar  
Anders Arehag 
Fokus Hjälpmedel 
073-682 53 78	


