
Ordningsregler och information till utställare/säljare vid  

ALBA EXPO Borgen, Norrköping 

Hej och tack för att ni vill medverka vid ALBA EXPO. Under Expot har vi vissa regler som vi kräver att 

samtliga utställare följer för att alla ska få en så trivsam dag som möjligt. 

• ALBA EXPO är öppet mellan kl 11.30-16.00. Ett begränsat antal VIP-besökare släpps in kl 

11,30. För övriga öppnar Expot kl 12.00. 

• Insläpp för utställare sker mellan klockan 08.30-11.00  

• Ur- och inlastning sker från sidoport av lokalen på marknivå. Åk in till höger om 

Borgen/byggnaden. Anmälan om din ankomst sker vid porten för inlastning. Efter kl 11.00 är 

inlastningsporten stängd till kl 16.00. 

• Parkering för utställare sker på markerad asfalterad yta inom området.  

Parkera ej på gräsmatta då det är stor risk för parkeringsböter. 

• Vid ankomst skall bifogade regler vara utskrivna i sitt original och underskrivna av ansvarig 

utställare. 

• Utställare som har djur till salu skall ha sina bord klara senast 11.00 för besiktning, övriga ska 

vara klara kl 11,30.  

• Kontroll av behållare samt djur kommer under dagen skötas av vår interna kontrollant samt 

vår anlitade djurskyddskontrollant. Deras rekommendationer och påpekanden skall 

efterföljas. 

• Ni som har föranmält giftiga djur kommer att ha bord på separat anvisad yta och separata 

regler informeras på plats. 

• Tropikföreningen ALBA som anordnar ALBA EXPO har inget ansvar för, och ersätter inte, 

eventuella skador på djur eller utrustning som säljare tar med sig till ALBA EXPO.  

• Alkohol och droger får ej förekomma på ALBA EXPO. Berusade/drogpåverkade personer 

kommer omedelbart att avvisas från lokalen! 

• Rökning är endast tillåtet utomhus på anvisad plats.  

• EXPOt är öppet till 16.00 och ingen säljare får plocka ner före detta klockslag utan 

avstämning med arrangör. Alla besökare, som kommer tidigt som sent, skall ges samma 

möjlighet till utbudet under hela öppettiden. 

• Vid mässans slut skall allt skräp plockas undan och lämnas på av arrangören anvisad plats. 

• Senast 18.00 skall samtliga utställare vara ute ur lokalen.  

• Caféet är öppet mellan 09,00 och 16,00. 

• Hundar och katter är ej välkomna på ALBA EXPO. 

• God ordning och trevlig stämning skall råda på ALBA EXPO.  

Säljare som inte respekterar regler och tillsägelser kommer att avvisas. 

Vid frågor maila: alba@kfum-norrkoping.se  

Så med förhoppning om en trevlig dag så hälsar vi er varmt välkomna till ALBA EXPO! 

Med vänlig hälsning  

Eddie Kirvesniemi 

Expo-ansvarig 

KFUM Tropikföreningen ALBA 
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