
VÄLKOMMEN TILL  

CLARION HOTEL & CONGRESS MALMÖ LIVE 

 

 

KONFERENSSERVICE 

Välkommen till vår konferensservice som är tillgänglig för dig under arrangemanget. Hit kan du 

vända dig för att få hjälp och ställa frågor samt göra extra beställningar på plats. 

(Öppettider specificeras tätare inpå ert arrangemang) 

MAT & DRYCK 

LIVINGROOM: Välkommen till vårt Livingroom på entréplan. Här erbjuder vi försäljning av fika, 

dryck och lättare förtäring.  

EATERY SOCIAL TAQUERIA 

Välkomna till vår mexikanska restaurang på entréplan. 

Läs mer på www.eaterysocial.se/malmo eller boka bord på telefon: 040-20 75 00. 

KITCHEN & TABLE MALMÖ 

Välkommen till vår restaurang och sky bar på våning 25. 

Läs mer på www.kitchenandtable.se/malmo eller boka bord på telefon: 040- 20 75 00. 

MONTERPLATSEN 

Platsen du blivit tilldelad är en överenskommelse mellan anläggningen och kunden och har 

placerats enligt brand- och säkerhetsregler. Vänligen respektera denna placering. Maximal höjd 

för monterbyggnation samt dekor är 2500 mm. Vid högre byggnation krävs separat tillstånd från 

Clarion Malmö Live, samt att en tilläggsavgift kan debiteras. 

BRANDSÄKERHET 

Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk 

godkänt material. Typgodkännande bör finnas tillgängligt i monter/lokal. Trä, tex. spånskiva, 

plywood samt träfiberskiva (dock ej porös) godtas. Typ som används för dekoration och tak 

måste vara impregnerat mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar mm. i frigolit. 

Övriga skyltar och dylikt bör göras i brandklassad kartong. 

Ej tillåtna material är t.ex. wellpapp, frigolit. Även material/ämnen som inte är nämnda här men 

är av brandreaktiv art är ej tillåtna. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna 

eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme. 

 

 

 



Det är ej heller tillåtet att använda heliumballonger, såvida inte av Clarion Malmö Live godkänd 

brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan ske innan utställningens eller mötets 

öppnande alternativt underdess gång varvid utställaren kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten 

byggnation eller föremål av ej tillåtna 

UTRYMNINGSVÄGAR 

Vi hänvisar till våra ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga 

omständigheter blockeras, det skall vara minst 2 meter fri yta runt utrymningsdörrarna. 

ALKOHOL  

Det är inte tillåtet att bjuda på/sälja eller på annat sätt servera medhavd alkohol i montern om 

detta inte avtalats i förväg. Alkohol som påträffas utan tillstånd kommer att beslagtas eftersom 

alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Clarion Hotel & Congress Malmö Lives 

lokaler. 

ANSVAR 

Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning 

rekommenderar vi att utställaren beställer bevakning av utrustningen alternativt bokar 

vakthållning via Clarion Malmö Live. Clarion Hotel & Congress Malmö Live påtar sig inget ansvar 

för utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. 

Utställaren har ansvar för all utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden. 

Detta gäller även vid inhyrd vakthållning. 

LIFT  

Vid de tillfällen utställare/kund använder någon typ av lift i Clarion Malmö Lives lokaler skall 

föraren kunna uppvisa giltigt liftkort samt tillstånd från arbetsgivare. Föraren ska framföra lift 

varsamt och använda lagstadgad utrustning. Tekniska installationer såsom golvbrunnar etc. får 

inte köras över av lift. 

 

TILLGÄNGLIGHET 

Hiss finns till de lokaler som inte ligger på entréplanet. Handikappanpassade toaletter finns på 

plan 1 och 2. 

LEVERANSER  

Clarion Hotel & Congress Malmö Live gör inga beställningar av leveranser, detta ombesörjer 

respektive kund. För förrådsytor finns det möjlighet att hyra konferensrum utöver det är det 

sparsamt med förvaringsmöjligheter därav ser vi gärna att leveranser kommer så tätt inpå 

arrangemanget som möjligt och inte mer än 3 dagar innan förväntad ankomst.  

Alla leveranser skall märkas med monternummer /företagsnamn, namnet på er konferens, 

datum för konferens/utställning. 

 

 

 



MINDRE LEVERANSER SKICKAS TILL:               STÖRRE LEVERANSER  

        TILL VÅR LASTKAJ SKICKAS TILL: 

 

Att: Konferensreceptionen     Att: Konferensreceptionen 

Clarion Hotel & Congress Malmö Live     Clarion Hotel & Congress Malmö Live 

Dag Hammarskjölds torg 2    Behringsgatan 3 

211 18 Malmö      211 18 Malmö 

Sweden      Sweden 

Vid leverans av större paket/pallar som skall lastas in via lastkaj är det viktigt att leverantören 

ringer i god tid till vår konferensreception på + 46 (0) 702 568 67 74 och meddelar ungefär vilken 

tid de kommer, i och med att lastkajen ej är bemannad. En värd/värdinna kommer därefter att 

möta upp leveransen på lastkajen. 

IN- OCH UTFLYTTNING  

Utrymningsvägar får inte användas för in- och utflyttning utan lastkajen används för dessa 

ändamål. Varsamhet gentemot Clarion Malmö Lives’ golv, väggar, dörrar, glaspartier, hissar och 

dyl. samt teknisk utrustning ska iakttas. Beställaren är ansvarig för skador som uppstår i 

samband med deras beställning. 

EMBALLAGE OCH SKRÄP 

Vänligen ta med dig så mycket emballage som möjligt tillbaka. Det du måste lämna på plats ber 

vi dig vänligen att placera i de burar vi ställt ut i utställningsområdet. Har ni mycket avfall bör ni 

meddela oss i tid då vi bokar extra sophantering. Skulle detta inte följas kommer vi debitera 

hantering av emballage och skräp.  


