Regler för höjdbyggnation och höjdexponering över 2,5 m
På de flesta mässor är maxhöjd för höjdbyggnation/höjdexponering 2,5 m , se info för utställare
vilka regler som gäller för just den mässa du deltar på.
I vissa fall behövs dispens. Avgiften är i alla händelser alltid 4.950:-.
•

•
•

•
•
•
•

Skicka en skriftlig ansökan till Malmö Mäss-Service senast 6 veckor innan mäss-start till
info@mass-service.se eller direkt till den kontaktperson som är angiven under respektive
mässa.
Byggnation/exponering över 4 m och/eller närmare än 3m från granne kräver skriftligt tillstånd från montergrannar.
Det är godkänt att bygga upp till 4m hög skiljevägg med exponering, dock måste granne/
grannar informeras och baksida måste vara vit, slät eller på det sätt ni och grannen kommit
överens om.
MMS förbehåller sig rätten att säkra upp konstruktioner på utställarens bekostnad.
Beachflaggor i montern högre än 2,5 m måste godkännas av MMS.
Avgift för dessa är 1.800:-/st
Ingen byggnation får påbörjas förrän man har bokat sin höjdbyggnation/höjdexponering av
MMS och fått erforderliga tillstånd.
Ljusriggar för belysning omfattas normalt sett inte av höjdbyggnation. Se info för utställare
vad som gäller på just din mässa.

För mer information, ring oss på telefon 040-30 67 20 eller skicka ett mail till
info@mass-service.se

Regulations for Standconstruction and advertising above 2,5m
Normally on Swedish exhibitions the maximum height for stands are 2,5 m, see information for exhibitors for which rules there are on the exhibition you will participate.
At some exhibitions you need to apply for exemption. The fee is always 4950 SEK.
Send an apply to Malmö Mäss-Service at the latest six weeks before the exhibition take place. Send
an email to info@mass-service.se or email directly to the contact person which is listed under each
exhibition.
•
If you have standconstruction/advertisting above 4m and/or nearer than 3m from your neighbours, you must have a permission in writing from your neighbours
•
It is allowed with standconstruction up to 4m, but you must inform your neighbours and the
backside must be white or if you come to another agreement with your
neighbours.
•
MMS reserves the right to secure exhibitors construction on behalf on exhbitors cost.
•
Beachflags higher than 2,5m must also be approved by MMS. The fee for these are 1800
SEK / each.
•
It is not allowed to start building your stand before you have ordered higher standconstruction/advertising and have got required permission.
•
Truss system for lighting is normally approved and dont need a permission. See information
for the exhibition you participate.

For more information call us— + 46 (0)40—30 67 20,
or send an email
to info@mass-service.se

