Tidsschema
Tisdag 22/1
14:00

Receptionen i C-huset öppnar. Monterbygge
kan påbörjas.

18:00

Mingelkväll på Centrum. Lättare tilltugg kommer att finnas tillgängligt.

19:00

Receptionen i C-huset stänger.

22:30

Monterbygge stänger.

Onsdag 23/1
07:00

Reception i C-huset öppnar.
Monterbygge kan påbörjas.
Garderoben i C-huset (STUK) öppnar.

08:00

Företagslounger i C-huset och Porsöhallen öppnar.

09:00

Mässan öppnar.
Receptionen samt garderob i Porsöhallen öppnar.

11:00

LUNCH på STUK eller Centrum Restaurangen.

15:00

Mässan stänger.

15:30

Receptionen stänger.
Garderoben stänger

18:00

Insläpp till banketten (Klädkod: Mörk kostym)

23:30

Buss från STUK till Luleå Centralstation.

01:00

STUK stänger.

Extra tillval
Ni har möjlighet att göra extra tillval på plats under mässan. Önskar ni göra ett tillval
kontakta receptionen i C–huset. Det är viktigt att ni som företagsrepresentanter
kontaktar receptionen eftersom det kommer krävas underskrift för godkännande av
tillvalen. De tillval som finns tillgängliga är:

● Barstolar
● Ståbord

Har ni några andra önskemål kontakta någon av mässans receptioner.

Nyckelband
Ni kommer att se flera olika färger på nyckelband hos studenterna. Dessa färger berättar i
vilken sektion studenten läser under och om studenten är med i LARV.
Vitt band - Engagerad i LARV
Grå band - Geosektionen
Blått band - I-sektionen
Gult band - Datasektionen
Rött band - Maskinsektionen

Säkerhet
Viktigt att tänka på: En del allergier är luftburna, hjälp därför till att hålla
mässområdet fritt från nötter och skaldjur under mässan. Monterplatserna är
planerade för att hålla nödutgångar och utrymningsvägar fria, tänk på att inte
blockera dessa med bagage eller liknande.
Vid olyckor: Behåll lugnet och försök avgöra om olyckan är AKUT; om det är fallet
så ring 112. Första hjälpen-utrustning finns i alla receptioner. Hör dig för om någon
i närheten är tränad i första hjälpen. Om så, är det att föredra att den personen
ansvarar för insatsen.
Vid behov finns hjärtstartare i B-huset vid studenttorget, i C-huset vid sidan av
scenen i Ljusgården och i A-huset vid LKAB-salen.
Är fallet mindre akut ring projektledare Gustav; 070 - 686 25 84 I samtliga fall av
olyckor önskar vi att ni kontaktar projektledaren.
Tillbud till olyckor rapporteras efter mässdagen till projektledaren.
Vid brandlarm: Var vänligen att hitta uppsamlingsplatsen för respektive byggnad
finns och bege er lugnt och samlat dit. (För C-huset och Porsöhallen är STiLparkeringen uppsamlingsplats) Vid osäkerhet kolla på kartorna som finns i
Välkomstkuvertet eller hör med LARV-arbetare.

Mässbyggnadsansvariga med koordinatorer kommer att meddela huruvida larmet är
skarpt eller falskt. Om larmet är konstaterat och bekräftat falskt kan alla återgå till
mässlokalerna.
Vid konstaterad brand: Rädda liv som är i uppenbar fara, men utsätt inte dig själv
för risker. Utrym lokalen, tänkt på att inte använda hissar. När du tagit dig ut, bege
dig till angiven uppsamlingsplats. Larma genom att ringa nödnummer 112 när du är
på säker plats. Utlös även brandlarm, om det inte automatiskt utlöst.
Mässbyggnadsansvarig (Simon Johnsson, 0705624289 ) möter upp
räddningstjänsten. Varna andra som hotas av branden, så att de också kan sätta
sig i säkerhet. Finns släckutrustning tillgänglig, använd den om du bedömer att du
kan släcka elden. Avgränsa branden genom att, om möjligt, stänga dörrar och
fönster. Utsätt dig inte för onödiga risker.

Gods
Utlämning av gods och möbler
Tisdag 22 januari
Monter och eventuella möbler hämtas av respektive företagsvärd mellan 14:00 och 18:00 i
F40. All monterutrustning skall vara på plats när företaget anländer till universitetet. Försök
om möjligt att förvara och spara packmaterial, exempelvis lastpallar, undangömt vid/bakom
montern under mässan. Om godset inte anlänt till universitetet under tisdagen kommer
företagsvärd och företaget kontaktas av godsansvarig personligen. Om godset har anlänt men
inte företaget, då kommer montermaterialet köras ut till mässytan och sedan monteras när
företagsrepresentanten kommer på onsdagsmorgonen.

Inlämning av gods och möbler
Onsdag 23 januari
Monterbygge kan ske innan mässan börjar mellan 07:00-09:00 och er monterutrustning
kommer då finnas på mässytan. Börja gärna förbereda ihopplockningen av montern när
mässan börjar runda av vid 15:00 för att ihopplockningen skall bli så smidig som möjligt. Om
ert företag använder sig av LARV:s transportservice till nästkommande mässa eller för retur
till specifik företagsadress ska ett vitt papper med företagets namn fästas tydligt på den
ihopplockade montern innan den transporteras till F40. Vita papper samt pennor finns i
receptionerna.
Vid frågor kontakta logistikansvarig
Magda Andersson 072 237 35 09 eller logistik@larv.org

Transport
För företagsrepresentanter erbjuder LARV en transportservice med öppettiderna:
Tisdag 22/1
kl. 12:00 – 22:00
Onsdag 23/1
kl. 06:30 – 17:00
Torsdag 24/1
kl. 06:00 – 12:00
Transport kan bokas på plats, observera att dessa görs i mån av tid och detta kan
göras C-husets reception. Om ni har bokat transport utanför dessa tidsramar i Jexpo
så behöver ni boka om transporten, vilket ni gör via transportansvarig, Benjamin
Prantner som går att nås via mail eller telefon, benjamin.prantner@larv.org &
072 222 30 88, detta mail ska innehålla;
Namn
Antal personer
Tid
Upphämtningsplats/Avlämningsplats
Förutom persontransport så kommer vi också erbjuda transport via buss till och från
Luleå Centralstation samt Boden Centralstation.
Buss Luleå
Onsdag 23/1
08:30

Buss från Luleå Centralstation till mässan.

16:00

Buss från mässan till Luleå Centralstation.

17:45

Buss från Luleå Centralstation till banketten.

23:30

Buss från banketten till Luleå Centralstation.

Buss Boden
Onsdag 23/1
07:30

Buss från Boden Centralstation till mässan.

15.30

Buss från mässan till Boden Centralstation.

17.30

Buss från Boden Centralstation till banketten.

23.30

Buss från banketten till Boden Centralstation.

Skulle ni vilja ha en parkeringstillstånd så ta kontakt med receptionen i C-huset.

