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Jernhusen Media

GENERELLA EVENTVILLKOR
Jernhusens stationer

Välkommen som kund hos Jernhusen Media.

All aktivitet på våra stationer ska bidra till en 
positiv upplevelse för besökarna, och det är därför 
av stor vikt att eventen utformas på ett säkert och 
estetiskt tilltalande sätt.

Nedan följer de villkor som gäller vid evenemang 
på Jernhusens stationer.

1. Eventytan 

I priset för eventytan ingår följande:

• 10 A elkabel/eluttag. 

• Gratis trådlös uppkoppling via The Cloud.

• 2 st sopkärl á 660 liter.

2. Villkor

•  En monterskiss ska skickas till produktions-
ledare för godkännande senast fyra veckor 
innan eventet. 

•  Maxhöjd för byggnation är 2,5 m. Vid önskemål 
om högre höjd ska tillstånd sökas hos produk-
tionsledare senast sex veckor innan eventet. 

•  Montern ska i största möjliga mån byggas 
med genomsiktlighet för att inte dölja butiker, 
trafikinformation etc.

•  En matta av mässkvalitét som täcker hela 
eventytan är obligatorisk. 

•  Korrektur på allt reklammaterial ska skickas 
till produktionsledare för godkännande senast 
fyra veckor innan eventet.

•   Alla vepor och väggar ska ha ett dubbelsidigt 
tryck.

•  Roll-ups, trottoarpratare el. dyl. är inte att 
rekommendera men bör ha dubbelsidigt tryck 
om de används.

• Maxvikten för belastning är 400 kg per kvm.

•  Hänsyn måste tas till trafikala utrop. Ljudvolym 
högre än 70 decibel kräver därför alltid polistill-
stånd och sex veckors produktionstid. 

•  Vid sampling och försäljning gäller särskilda 
villkor.

• Vid ljudevent gäller särskilda villkor.

3. Monterbyggnation

•  Tider för upp- och nedmontering på eventytan 
enligt överenskommelse med produktions-
ledare.

•  Monterbyggnation måste vara klar senast kl. 
06.30 på eventdagen.

 

•  Ni är själva ansvariga för att monterbyggnation 
sker på ett säkert sätt, att byggnationen är 
fackmannamässigt utförd samt för de instal-
lationer som finns på eventytan. 

•  Ni är också ansvariga för arbetsmiljön, säker-
heten och brandskyddet inom eventytan och 
ska därmed ha en giltig ansvarsförsäkring. 

•  Monterbyggnationen får inte störa flödet på 
stationen. Under upp- och nedmontering  
måste eventytan ha avspärrningsband då den 
är att betrakta som byggarbetsplats. 

•  Inget tomgods, emballage eller monterbygg-
nationsmaterial får placeras på eventytan, 
i gångar eller korridorer och blockera flöde, 
dörrar eller utrymningsvägar. 

4. Tilläggstjänster

Följande tjänster kan beställas mot en tillkom-
mande kostnad  på de flesta av våra stationer:

•  Lift, belysning, förråd, möbler, städning av 
eventyta, sophämtning, logistiklösningar, 
personal, bevakning mm. 

Kontakta produktionsledare för mer information.




