Utställarinformation Quality Friends 2019
Utställningens öppettider
Fredag 10/5 14.00 – 18.00
Leveranser
Allt gods som skickas i förväg måste komma 9 maj då det ej finns plats för förvaring.
Vid inlastning via lastkajen använd porttelefonen för att bli insläppta. Använd lasthissarna upp till
våning 4B för Strawberry Fields. Det är viktigt att era leveranser kommer under avtalad inlastningstid
då vi inte har möjlighet att ta emot era varor på andra tider. Vi ansvarar tyvärr inte för några
värdesaker som levereras till hotellet.
Inlastningstid 08:00-17:00
Leveransadress:
Quality Hotel Friends - lastkajen
Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna
Telefon till gods/lager: 0702-57 42 59
Telefon till hantering av gods: 070-586 85 65
Inflyttning
2019 05 10 kl.08.00
Utflyttning
2019 05 11 kl.16.00 – vi vill att lokalen är tömd senast kl. 17.30
Vid utrigg tar ni med er allt material. Är det något som behöver budas ordnar ni detta själva. Godset
ska då packas ihop och märkas med fraktsedel samt placeras på anvisad plats för upphämtning. Allt
gods ska vara borta senast 2019 05 13
Försäkring
Quality Hotel Friends försäkring täcker inte ert evenemang – kontakta ert försäkringsbolag och be om
en tillfällig försäkring.
Parkering
Utanför hotellets entré finns ett fåtal parkeringsplatser. Dessa platser är utomhus och går inte att
förboka. Avgiften på 175 kr per dygn eller 20 kr i timmen betalas i hotellets reception. Var vänlig
observera att ett giltigt parkeringstillstånd, utfärdat av hotellet, krävs för att kunna parkera på dessa
platser.
I Arenagaraget vid Evenemangsgatan finns 900 parkeringsplatser. Garaget är öppet mellan kl.05:30 –
23:00 för infart alla dagar. Parkering kostar 20 kr i timmen eller 200 kr per dygn. Önskas parkering för
två dygn kan 400 kr betalas med en gång och bägge biljetterna ska läggas bredvid varandra. Enklaste
betalsättet är att sticka in betalkort vid bommen vid kortläsaren. Var vänlig och observera att
maxhöjden i garaget är 2 meter.
Parkera på plan 3 vid trapphus 1. Gångavstånd mellan garaget och hotellets ingång är ca 350 meter.

Följ skyltarna från ”entré D” vid Arenagaraget moturs till ”entré K” för att gå den kortaste vägen.
SOPOR/EMBALLAGE
Vi värnar om miljön, därför är det en självklarhet att vi sopsorterar. Använd respektive kärl för rätt
ändamål. Saknar ni sopkärl alternativt om de är fulla, byter vi självklart ut dem. Behöver ni extra kärl
under en viss tid för t.ex. utställare och rigg behöver dessa förbeställas för att finnas på plats i tid.
Även kärl för matavfall och för större gods som container kan beställas genom er projektledare mot
en kostnad.
MAT OCH DRYCK
Endast hotellets egna mat & dryckestjänster får användas. Quality Hotel Friends innehar
serveringstillstånd för alkohol och lyder under Sveriges alkohollagstiftning.

