Information och regler från Uppsala Konsert & Kongress AB
Brandlarm
Brandlarm är installerat och alltid aktiverat med direktlarm till brandkåren.
Om ni har utrustning som rökmaskin eller t.ex. eldslukare krävs speciellt brandskydd. Brandlarmet måste då inaktiveras och
brandvakter måste ersätta brandlarmets funktion.

Godshantering
Uppsala Konsert & Kongress ligger centralt vid Vaksala torg, cirka 200 meter från Centralgaraget och Resecentrum med flygbussar
och tåg.
Postadress
Uppsala Konsert & Kongress
753 75 Uppsala
Besöksadress
Vaksala torg 1, Uppsala
Godsförsändelser leveransadress
Uppsala Konsert & Kongress
Godsmottagning
”GeoArena 2014”
Roslagsgatan 6
753 27 Uppsala
Märkning av gods
Skriv ordet ”Konferens” på godset
Ange datum 13-15 oktober
Ange er kontaktperson och telefonnummer
Koordinater
RT90: X: 6639382, Y: 1603162
WGS84: Lat N 59° 51′ 39″ Lon E 17° 38′ 46″
Decimal: 59.8609, 17.6463
Öppettider godsmottagningen
Godsmottagningen öppen 8.00–16.00, stängt för lunch 11.30–12.30.
Avisering av godsförsändelser
För att lösa lagring och förvaring på ett säkert sätt tar vi emot gods tidigast dagen före evenemanget eller annan tid efter
överenskommelse. Meddela vaktmästare eller konferensreceptionen i förväg vilket gods som kommer, när det kommer och var ni
vill ha det placerat.
Vaktmästare 018-727 90 58, 0768-30 47 92
Konferensreception 018-727 90 27
Borttransportering
När utställningen är slut ska godset i möjligaste mån transporteras bort samma dag. Om det inte går, stäm av med
konferensavdelningen.
I- och urlastning
All i- och urlastning sker via lastkajen mot Roslagsgaten eller entrén mot Vaksala torg. Tillfälligt parkeringstillstånd i direkt
anslutning till UKK kan vid särskilda behov erhållas, kontakta konferensreceptionen 018-727 90 20.
Hantering av stora gods
Mottagning och retursändning av stora försändelser som pall eller bur debiteras per enhet. Det gäller både före och efter
utställningen.
Pris
Hantering av stora gods – 500 kr/enhet (exkl moms).
Pallyft och gaffeltruck
Pallyft finns att låna på UKK, men däremot inte gaffeltruck.

Brandklassning
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Vi tar inte emot gods som inte är brandklassade.

Internet
Kostnadsfri trådlös internetuppkoppling finns i hela huset. Kapaciteten på nätverket är dock begränsat då många användare
kopplar upp sig samtidigt.

Lasthiss mått
Bredd 199 cm, djup 550 cm, höjd 249 cm.

Parkering och taxi
Konferensgäster kan köpa parkeringsbiljetter till Centralgaraget direkt i biljettkassan på Uppsala Konsert & Kongress samma dag
som parkeringen ska användas. Ange vilken konferens det gäller vid köpet.
Pris
115 kr inkl moms (ordinarie pris 160 kr inkl moms).
Taxi
Taxi hämtar och lämnar gäster vid entrén mot Vaksal

Utställning
Det är inte tillåtet att bygga montrar framför eller i anslutning till nödutgångar. Utrymningsskyltar får inte blockeras eller döljas. Vid
särskilda behov kan vi sätta upp extra skyltar. Det är inte tillåtet att tejpa upp informationsmaterial på UKK:s väggar eller fönster.

Ansvar
Utställaren ansvarar själv för sitt material. Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning
används i samband med utställning rekommenderar vi att utställaren beställer bevakning av
utrustningen.
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