
 

 

Västankvarn Fältdag- Peltopäivä 6.7.2017 

Deltagarvillkor 
 
1. Verkställande 
Arrangör: Nylands Svenska Lantbrukssällskap 
Plats: Västankvarn försöksgård, Ingå 
Tid: 6.7.2017 kl. 9.00–16.00 
 
2. Utställare 
Fältdagen är öppen för såväl inhemska som utländska utställare.   
Syftet med evenemanget är att fästa uppmärksamheten vid yrkesmässig växtodling, men det är fullt möjligt att 
ställa ut också andra produkter som hör samman med växtodling. Försäljning av livsmedel är förbjudet.   
 
3. Näyttelyosastot ja paikanvuokrat 
 
A. Avdelning 550 €/plats (Sort-, växtskydds- och övriga avdelningars bastomt 

5m x 5m). Tilläggsutrymme i 25 m2:s rutor á 350 €. 
 
B. Bordsplats   Bordsplats i det gemensamma tältet i 2 m:s moduler á 350 € 
 
C. Maskinavdelning Maskinavdelningens bastomt on (bredd x djup) 10m x 20 m á 

550 € och kan sedan breddas så att för den 200 m2 
överstigande delen debiteras 1,00 €/m2  

 
D. Att dela på en avdelning Avdelningens pris (alternativ A, B eller C) debiteras av 

avdelningens huvudutställare. Av den delade avdelningens 
övriga utställare debiteras 50 % av ifrågavarande avdelnings 
grundavgift. 

 
Utställningens åkeranvändsningsmöjligheter (köps alltid utöver en avdelningsplats) 
Arbetsdemonstrationsomr. förutom maskinavd.  1000 €  / 50m x 150 m 
Arbetsdemonstrationsomr. förutom maskiavd., liten 500 €  /25m x 150 m 
 
 
Försökrrutor     50 €/st.   
Försöksrutans behandling   30 €/behandling   
Försöksrutans behandlings  
lineärdosering (0%,25%,50%,75%,100%)  400 €/medel  
   
Tilläggstjänster som hänför sig till infrastruktur (inkl. användning , inst. och rivn.) 
Tält 3 x 3 m    250 € 
Tält 3 x 4,5 m    300 € 
Tält 3 x 6 m    450 € 
Tält 4 x 4 m    400 €  
Tält 4 x 8 m    750 € 
Övrig storlek enligt överenskommelse 
 
Flaggstång    200 € 
   
El 220 V/380 V    100 €  



 
Utställningsarrangörens övriga tjänster 
Kundkort (utställningens biljett)   13 €  
Matbiljett    7 € 
Kaffebiljett (kaffe och bulle)   3,50 € 
 
Egen mat- och kaffeplats för utställare. 
 
 
4. Anmälan 
Anmälan till utställningen sker med en anmälningsblankett som samtidigt fungerar som utställningsavtal. 
Anmälningstiden utgår enligt följande:   
- maskinavdelningarna 31.3.2017 
- utställare som beställer försöksrutor till sin avdelning 15.3.2017, eventuella frötransporter även 31.3.2017 
- övriga utställare 31.5.2017 
   
5. Utställningsavtal och avdelningarnas placering 
Avdelningarna placeras med beaktandet av utställningen som helhet. Utställarnas önskemål efterföljs i så stor 
utsträckning som möjligt. Man eftersträvar att placera avdelningarna i rader, som för maskinavdelningarnas del 
är 20 meter djupa och 5 eller 10 meter djupa för sort-, växtskydd- och andra avdelningar.  
 
6. Deltagaravgifter 
Platsavgiften bör betalas senast på förfallodagen. Om avdelningens hyra inte är betald inom utsatt tid har 
arrangören rätt att överlåta den reserverade platsen till någon annan utställare.   
 
7. Utställningskatalog 
Varje deltagande företag publiceras avgiftsfritt i utställningskatalogen. Vi tar också gärna emot information om 
eventuella underleverantörer eller samarbetsparter som eventuellt kommer att närvara på avdelningen. Detta 
för att underlätta guidningen av evenemanget. Arrangören ansvarar inte för skador till följd av eventuella fel i 
katalogen eller annat tryckmaterial i samband med utställningen.   
 
INNEHÅLLET TILL KATALOGEN BÖR VARA HOS ARRANGÖREN SENAST 1.6.2017  
 
8. Reklam via högtalare 
Arrangören svarar för att via högtalare upplysa om olika program som sker på området 
 
9. Att ställa ut produkter, bygga avdelningar, upp- och nedmontering  
Utställaren svarar själv för uppmonteringen, inredandet och nedmonteringen av sin egen avdelning.  
Vid monteringen av avdelningarna bör följande instruktioner efterföljas:  
- arbetet med att uppföra avdelningarna kan starta onsdag 5.7.2017 kl. 12.00 
- om utställaren vill påbörja uppmonteringen tidigare, bör man överenskomma separat därom med 
arrangörerna  
- avdelningarna bör vara klara onsdag 5.7.2017 kl. 20.00 
- avdelningen får inte uppföras eller produkter ställas ut på ett sådant sätt att de täpper till området i  
avdelningens omedelbara närhet eller förorsakar andra olägenheter för närliggande avdelningar eller för 
publiken.   
- när evenemanget är slut kan nedmonteringen av avdelningarna påbörjas torsdag 6.7.2017 kl. 16.00.   
- avdelningarna bör vara nedmonterade och allt material bortforslat senast fredag 7.7.2017 kl. 16.00.   
 
10. Transport av varor 
Utställarna levererar på egen risk alla varor som behövs på avdelningen. Arrangören ansvarar inte för varornas 
mottagning, uppackning eller förvaring och inte heller för returleverans av varorna efter evenemanget.   
 
Varorna kan levereras 3.7–5.7.2017  kl. 8.00- 16.00  till adressen:  
 
Västankvarn Försöksgård 
Västankvarnvägen 413 
10230 INGÅ St 
 
11. Elström och -arbeten   
Utställaren beställer elströmmen som behövs på avdelningen samt nödvändiga installationsarbeten av 
arrangören. Arrangören ansvarar inte för eventuella skador till följd av elavbrott. Utställaren ansvarar i 



egenskap av innehavare för avdelningens elapparater. Elinstallationerna på området utförs av 
elinstallationsfirma som arrangören utsett. 
 
12. Dataförbindelser 
Utställningens arrangör erbjuder dataförbindelser vid behov. 
 
13. Städning 
Arrangören ombesörjer för städning av allmänna vägar, gångar och områden. Utställaren ombesörjer själv för 
att den egna avdelningen är ren och prydlig.  
 
14. Försäkringar 
Varje utställare försäkrar själv sitt utställningsmaterial. 
 
15. Brand- och övrig säkerhet 
I säkerhetsärenden bör allmänna gällande lagar, förordningar och säkerhetsföreskrifter efterföljas. Rökning är 
tillåtet endast på av arrangören anvisade platser. Utställaren ansvarar för produktsäkerheten och lagligheten 
för sina utställda produkter, maskiner och anläggningar. 
 
16. Allmänna föreskrifter 
Genom att underteckna anmälningsblanketten förbinder sig utställaren att efterfölja tidigare nämnda 
deltagarvillkor samt eventuella tilläggsföreskrifter som Fältdagens arrangörer meddelar om. Om ett 
oöverkomligt hinder uppstår förbehåller sig arrangören av evenemanget rätt flytta fram eller annullera 
evenemanget.  Tekniska tjänster som utställaren beställt är verkställbara och bindande när arrangören har 
godkänt utställarens anmälan. 
 
Kontaktuppgifter (också under evenemanget) 
 
Utställningschef Hannu Mikkola, ProAgria Etelä-Suomi 
tel. 0400 682 471, hannu.mikkola@proagria.fi  
 
Försöksansvarig Patrik Erlund, Nylands Svenska Lantbrukssällskap 
tel. 0400 860630, patrik.erlund@nsl.fi 
 
Kommunikationsansvarig Päivi Meronen, ProAgria Etelä-Suomi 
tel. 040 516 3312, paivi.meronen@proagria.fi  
 
Kontaktperson Staffan Eliasson, Nylands Svenska Lantbrukssällskap 
tel. 040 5336497, staffan.eliasson@nsl.fi 
 
Arbetsdemonstrationsansvarig Vesa Koivula, ProAgria Etelä-Suomi 
tel. 040 7092450, vesa.koivula@proagria.fi 

 
Förvaltare Mikael Jern, Västankvarn Gård 
tel. 040 5276145, mikael.jern@vastankvarn.fi 

 

mailto:hannu.mikkola@proagria.fi
mailto:paivi.meronen@proagria.fi
mailto:staffan.eliasson@nsl.fi
mailto:vesa.koivula@proagria.fi
mailto:mikael.jern@vastankvarn.fi

