Fingrar Kan
15-16 september 2018 Äsperöd Höganäs
Välkomna till den sextonde upplagan av konsthanverksmässan Fingrar Kan.
Mässan har arrangerats sedan 2003 - i Blå Hallen Höganäs. Men sedan 2017
arrangeras Fingrar Kan i Äsperöd Höganäs.
Som vanligt är målsättningen ett brett utbud av regionalt och lokalt
producerade hantverk av hög kvalité.
Boka in Fingrar Kan i din kalender redan idag och gör din anmälan på
vår hemsida www.fingrarkan.com
Vi ses i september!
Carolina & Fredrik

Varmt välkomna till Fingrar Kan i Äsperöd!

Nytt för 2018
• Inför 2018 års Fingrar Kan har vi bestämt oss för att utse "Årets utställare/monter" som röstas fram
av besökare. Vinnaren erhåller en gratis plats (två löpmeter) till Fingrar Kan 2019. Även en av
publikrösterna kommer att vinna ett pris.
• Om ni tipsar nya utställare som bokar plats på mässan, får ni 200 kr i rabatt på er bokning.
• Vi tillåter numera endast LED-lampor som belysning i montrarna.
• Levande ljus är förbjudet i alla lokaler inomhus.

Om hallen
Hallen är byggda för ridning vilket är perfekt även för mässor. Den ligger helt separat och är ej
anslutna till någon gård, hagar eller annan verksamhet. Underlaget är av grus både inomhus och
utomhus. Vi har en stor parkeringsplats precis i anslutning till hallen. Under mässan finns även en café
med ca 80 sittplatser. Det är lätt att hitta. Hallen ligger precis utanför Höganäs, endast en km från
111:ans avfart samt två km från 112:ans.

Att känna till
Bestämmelser i korthet
Vissa begränsningar och regler gäller dock (Läs mer i ”Bestämmelser för utställare”):
• Enbart produkter angivna i samband med anmälan får säljas under mässan. Skriv utförligt i
formuläret.
• Om det finns önskemål att dela plats med annan person ska detta först godkännas av oss.
• Var och en ansvarar för sina egna produkter och monter.
• På anmälningsformuläret ges möjlighet till önskemål kring placering. Det är svårt att få alla önskemål
att passa ihop, men vi gör så gott vi kan.
Anmälan
Urval till Fingrar Kan görs löpande och platser fördelas fram till mässan startar, i mån av plats.
Observera att anmälan är bindande i enlighet med de villkor som anges i Inbjudan, samt i
"Bestämmelser för utställare".
Anmälan görs på adressen: http://www.fingrarkan.com
Om ni inte har möjlighet att göra anmälan på Internet så använd anmälningsblanketten.
Anmäla skickas till: info@fingrarkan.com eller Fingrar Kan, c/o Fredrik Dorup, Järnvägsgatan 11,
26774 Billesholm.
Vi ber er att bifoga minst en bild i samband med anmälan som vi kan använda i vårt arbete med
marknadsföring av mässan, tex via facebook.
Vi tillämpar principen först till kvarn. Dock förbehåller vi oss rätten att styra urvalet så att vi får en bra
mix av olika hantverk och tekniker.

Anmäl dig på vår hemsida: www.fingrarkan.com
Har du frågor? Kontakta oss: info@ fingrarkan.com

Anmälningsavgift
Av deltagaravgiften utgörs 500 kr (exkl. moms) av anmälningsavgift. Denna faktureras samtidigt som
vi skickar ut anmälningsbekräftelse. Bokar du av återbetalas inte denna avgift (se pkt. 2 i
”Bestämmelser för utställare”).
Prova på
Vill ni erbjuda "prova på" i er monter kommer detta att erbjudas även i år. Kryssa i på anmälan så tar vi
det där ifrån.
Kassaregister
De flesta som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort måste
använda kassaregister som uppfyller vissa krav. Syftet med bestämmelserna om kassaregister är att
skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens. Undantag vid försäljning
till ett värde av högst 4 prisbasbelopp inklusive moms (182 000 kr under år 2018).
Läs mer på www.skatteverket.se.
Husvagnsparkering
Mässan erbjuder husvagnsparkering fredag-måndag. ”Hushållsel” för kylskåp, spis och belysning
ingår, dock klarar inte våra elsystem värmeapparater. Vänligen kontrollera att er husvagn/husbil
elsystem är fullt fungerande. Tag med förlängningssladd. Begränsat antal platser. Måste bokas!
Elförbrukning i montern
Alla platser har tillgång till hushållsel. Behöver du mer el än hushållsel måste detta bokas. T.ex om ni
har en kyldisk eller en annan stor maskin. Detta för att undvika överbelastning av elsystemet.
Sociala medier
Följ Fingrar Kan på Facebook och ta del av den senaste informationen!
Använder du Instagram, glöm inte hashtaggen #FingrarKan
Öppet tider
Mässan håller öppet lördag 10-16, samt söndag 10-16.
Boende
Höganäs Turistbyrå: http://turism.hoganas.se/sv/boende (förmedling)
www.booking.com (bokningssajt)
Kontakt
Du kontaktar oss säkrast på vår e-postadress: info@fingrarkan.com
Det går också att försöka nå oss på telefonnummer 0709-564139.
Viktiga hålltider
• Bekräftelse skickas ut löpande. Bekräftelsen är endast en bekräftelse på att vi har registrerat din
anmälan – inte en garanti för att vi klarar att tillgodose alla önskemål.
• 27 juli - Sista dag för avanmälan!
• 3 augusti - Slutbetalning.
• 10 augusti - Slutlig information.

Anmäl dig på vår hemsida: www.fingrarkan.com
Har du frågor? Kontakta oss: info@ fingrarkan.com

170213

Bestämmelser för utställare
1.

Anmälningarna registreras i den ordning de inkommer. Mässan förbehåller sig rätten att göra de
justeringar i turordningen och fördelningen av utrymmen som betingas av ett rationellt utnyttjande av
mässområdet, samt behovet av att presentera ett så fylligt utbud som möjligt.

2.

Inkommen anmälan om deltagande i Mässan som utställare provas av Kullapåsk som, då denna anser
att skäl föreligger, har rätt att vägra upplåta plats på Mässan eller att lämna särskilda föreskrifter och
villkor för utställande. Överlåtelse helt eller delvis av förhyrd plats är icke tillåten utan Mässans
medgivande. Utställares avbokning om deltagande i Mässan medför inte befrielse för erläggande av
platshyra. 500 kronor av avgiften för att deltaga räknas som anmälningsavgift och är icke
återbetalningsbar oavsett orsak till eventuell avbokning. Bokas platsen av senare än 5 veckor innan
Mässan, återbetalas ej heller återstående del av avgiften. Tidsfristen om 5 veckor för återbetalning av
återstående del av avgiften gäller dock icke vid sjukdom - läkarintyg måste uppvisas för att återbetalning
skall godkännas.

3.

Varor som enligt mässledningens bedömande brister ur kvalitets- eller etisk synpunkt eller är uppenbart
olämpliga för Mässan får ej utställas. Ej heller får föremål som inte är beskrivna i anmälan utställas till
försäljning. Har dock så skett, skall varorna efter anmodan från mässledningen omedelbart borttagas.

4.

Utställningsområdet är disponibelt för utställarna från dag som meddelas av mässledningen. Alla
utställningsföremål skall vara fullt uppmonterade senast 30 minuter innan mässan öppnar, varje
utställningsdag. Utställare är skyldiga att rätta sig efter de föreskrifter som kan komma att meddelas av
statlig eller kommunal myndighet. Mässan är icke ansvarig för kostnader eller skador som kan
uppkomma i samband härmed.

5.

Av arbetande maskiner får endast tystgående sådana uppsättas utan Mässans godkännande. Maskiner
och redskap ska vara i säkert skick och användas på ett säkert och korrekt sätt. Vi informerar om att
arbetsmiljölagen gäller även i samband med mässor. Mer information finns på
www.arbetsmiljoverket.se. Skarvsladdar, fördelningsdosor o d skall medbringas av utställaren och ska
vara i gott skick.

6.

Mässan sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen på av honom/henne förhyrd
plats. Samt utställaren ansvarar för städning av egen yta, framför, bakom monter och bortforsling av
egna sopor. Sker ej detta tillkommer en avgift på 1000 kr. Matutställare ska tillhandahålla egna
papperskorgar.

7.

Alla utställningsföremål måste vara bortförda från mässområdet på av mässledningen angiven dag efter
Mässans avslutande. Sker ej detta äger Mässan rätt att föra bort utställningsföremålen från
mässområdet på utställarens risk och bekostnad.

8.

Utställare ansvarar för genom eget eller biträdes förvållande uppkommen skada å monter eller
områden, även för annan skada vilken uppstått p g a utställarens underlåtenhet att efterse den förhyrda
platsen. Mässan har inte något ansvar för utställda varor och eventuell försäkring av varor eller
utrustning ansvarar respektive utställare för. Skulle till följd av krig, särskilda åtgärder från stat eller
kommun, strejk, lock-out, brand eller annan härmed jämförlig händelse Mässan nödgas inställa eller
uppskjuta avhållandet av utställningen, återbetalas ej erlagd platshyra. Utställaren äger däremot rätt till
samma eller motsvarande plats så snart utställningen kan avhållas.

9.

I sådant fall skyldighet skulle uppkomma för Mässan att till stat eller kommun utgiva avgifter eller andra
pålagor, beräknade å enskild utställares hyror eller andra utgifter för deltagande i utställning, förbinder
sig utställare att utgiva ersättning härför till Mässan.

10. De utställda föremålen får icke borttagas från utställningsplatsen så länge utställningen håller öppet för
besökare.
11. Det är förbjudet att inom mässområdet genom skyltning hänvisa till utställning utanför detsamma.
Affischering får endast ske på av Mässan hänvisade platser. Affischering om utställarens eget hantverk
får ske i respektive utställares monter.
12. Då Mässan är politisk neutral vädjar mässledningen till utställarna att avstå från alla former av politisk
propaganda.
13. Utställare är skyldig att inom mässområdet följa mässledningens anvisningar och föreskrifter.

Fingrar Kan

Äsperöd Höganäs 15-16 september 2018
Vi ser helst att ni gör er anmälan på vår hemsida! www.fingrarkan.com
Ifylles av Mässan
Ankom datum

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnummer, postadress

Organisations- eller personnummer

E-mail

Hemsida

Telefon

Mobil

Var god ge en utförlig presentation och skicka med bild/foto av ditt hantverk:

Övrigt: (Kryssa)

Hyra av plats inomhushall:

____ Hörnplats (i mån av plats)

____ löpmeter inomhus á 550 kr/lpm

____ Matutställare

Hyra av plats utomhus:

____ Önskar dela plats

____ löpmeter utomhus á 550 kr/lpm

____ Deltog 2017, önskar samma plats
____ Vill erbjuda "prova på"

Hyra av tillbehör:

____ Husvagnsparkering (i mån av plats)

_____ styck BORD 180*80 cm á 150 kr
Jag har blivit tipsad om FingrarKan av:

_____ styck STOL á 50 kr
_____ styck EL 10 amp (max 2200 watt) á 300 kr
_____ styck EL 16 amp,3-fas (max 3500 watt) á 400 kr

______________________________________

Glöm inte boka bord och stol
om så önskas!

Speciella önskemål:

Moms tillkommer på samtliga priser. Bokningsbekräftelse skickas ut per e-mail när vi mottagit din anmälan.
Denna anmälan är bindande och undertecknad förbinder sig att följa de bestämmelser som gäller för mässa
och anges under "Bestämmelser för utställare Fingrar Kan mässan".

Ort

Datum

Namnunderskrift

Anmälan skickas till: Fingrar Kan, c/o Fredrik Dorup, Järnvägsgatan 11, 26774 Billesholm,
eller via e-mail: info@fingrarkan.com

