
Villkor och information för utställare 
vid..  

SAGS` Mineral- och Smyckestensmässa, söndagen den 18 nov 2018, kl 10 – 16 
 
 
 
 
 
 
 

Inriktning 
Endast bergarter, mineral, fossil, litteratur eller smycken tillverkade av sten samt utrustning för 
bearbetning, undersökning eller förvaring av mineral får utställas. Mässan är ej avsedd för 
healingrelaterat material. 
Om syntetiska, oslipade mineral utställes, måste det tydligt anges att de är konstgjorda. 
Utbjudna varor skall vara prismärkta. 
 
Lokal  
Geovetarhuset, Stockholms Universitet, Frescati, Stockholm, plan 2 och 3 på av arrangören 
anvisad plats. Besöksadress: Svante Arrhenius väg 8 C i Stockholm, (se även kartskiss nedan 
över mässområdet). Koordinater RT 90: 6584888 / 1628057. 
 
Lokalen har god allmänbelysning och jordade eluttag kommer att finnas tillgängliga i 
lokalerna, dock ej till varje bord, varför utställare bör ha med egen förlängningssladd. 
Rökning är förbjuden i lokalerna, så även spelning av musik vid utställningsborden. 
Lokalen är tillgänglig för utställare från kl 08.00 och skall vara utrymd senast kl 17.00 
 
Parkering 
Parkering finns på västra sidan om Frescatihallen i anslutning till Svante Arrhenius väg. (se 
kartskiss nedan). Koordinater RT 90: 6585060 / 1627945. 
Utställare kan köra fram till mässentrén (inkörning från Svante Arrhenius väg direkt öster om 
Frescatihallen) för av- och ilastning av sina varor, därefter måste fordonen ovillkorligen flyttas 
undan till parkeringen. Under mässtiden ( kl 10 – 16 ) får inga fordon stå vid entrén. 
  
Bord 
Bordens storlek är 140 x 70 cm, och tillhandahålles av arrangören tillsammans med en stol per 
utställare. Egna bord accepteras ej. Ytförstoring av borden med egna skivor eller dylikt får ej 
ske. Borden skall täckas med duk eller liknande. Borden måste vara tagna i bruk senast kl 
10.00 och får ej avdukas före kl 16.00 utan särskild överenskommelse med arrangören. 
Utställare skall identifiera sig medelst namn/företagsskylt på utställningsbordet. 
 
Bordsbeställning 
Intresseanmälan görs snarast efter 4 sept 2018 till e-postadress: mineralmassa@sags.nu  eller 
direkt till Hasse Tranefors  telefon +46 (0)8 581 74915. Senast den 6 nov 2018 
Efter erhållen bekräftelse att bord finns kvar och kan reserveras, skall utställaren skicka en 
formell, undertecknad anmälan enligt blankett ”ANMÄLAN”  (www.sags.nu) till: 

 
SAGS  c/o Hasse Tranefors, Rankhusvägen 49, 19631 Kungsängen. 

 



Bordshyran är 400:- per bord (SAGS-medlemmar 300:- , max 2 bord rabatterat pris) och skall 
vara inbetald till SAGS plusgirokonto nr: 855943-7 senast den 9 november 2018. Märk 
inbetalningen med ”SAGS-mässan” plus utställarnamn. 
Gör ingen inbetalning av bordshyran förrän Du fått besked om att du har bord reserverat. 
Bokningen registreras när såväl skriftlig anmälan kommit SAGS tillhanda enligt ovan som 
inbetalning av bordshyran har gjorts.  
 
Efter den 9 november är bokningen bindande. Vid återbud efter detta datum sker ingen 
återbetalning av erlagd bordshyra. Utställare får ej hyra ut eller överlåta bord i andra hand. 
 
Ansvar 
SAGS tar inget ansvar för utställares materiel/varor, marknadsföring, prissättning eller 
redovisning. Utställare ansvarar själv för försäkring av materiel och utställda varor samt för 
eventuella skatter. 
 
Varje utställare är själv ansvarig för att hantera och informera om det material som visas upp 
eller bjuds ut, med avseende på eventuella skade- eller hälsorisker. Utställaren skall se till att 
material, som kan utgöra risk eller produkter av tveksam natur, ej säljs till (eller ställs ut inom 
räckhåll för) barn. 
 
Utställaren är ansvarig och ersättningsskyldig för eventuell skada på person, mässlokal eller 
annan egendom, vilken skada orsakats av utställaren eller hans personal. 
Utställaren är ej berättigad till skadestånd eller ersättning om det till följd av omständigheter 
som arrangören ej råder över skulle uppstå någon form av begränsning av elförsörjning eller 
annan begränsning av mässans omfattning. 
 
Service 
På entréplanet i utställningsbyggnaden planeras servering av kaffe med dopp och smörgåsar. 
För annan mat hänvisas till det närliggande Naturhistoriska Riksmuseets servering. 
 
 

 
 


