INFORMATION OM FÖRTÄRING
i montrarna för utställare på Kistamässan
Bästa Utställare!
För att mässan ska bli så lyckad som möjligt för dig och ditt företag har du möjlighet att stärka
innehållet i din monter med hjälp av vår Montercatering. Kontakta gärna KM Restauranger på telefon
0728586879 eller Montercatering@kmgroup.se, så hjälper vi dig med idéer och innehåll. För din
information följer här de generella regler som gäller på Kistamässan avseende mat och dryck i
montern.
Servering av alkohol
Alkoholhanteringen går under Alkohollagen och kontrolleras av Länsstyrelsen. KM Restauranger

har utskänkningstillstånd för anläggningens restauranger, hallar och konferensavdelning. Det
innebär att du som utställare måste vända dig till KM Restauranger om du vill bjuda på
alkohol i din monter. Detta gäller såväl fackmässor som publika mässor. Observera att det ej är
tillåtet att servera alkohol innan 11.00.
Tänk på att all alkohol som påträffas i anläggningen som inte är beställd via KM
Restauranger kommer att omhändertas, eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen
medhavd alkohol i Kistamässans lokaler.
Servering av tillagad mat och övriga livsmedel
Servering och hantering av tillagad mat och övriga livsmedel (ex. varmkorv, mjukglass mm) regleras
av livsmedelslagstiftningen och kontrolleras av Livsmedelsverket. För detta krävs ett
serveringstillstånd. På Kistamässan innehas tillståndet av KM Restauranger, varför all servering av
detta slag ska gå via oss. Kontakta vår Montercatering om du önskar denna typ av servering i
montern. Observera att försäljning inte är tillåten för någon typ av förtäring.
Snacks, godis samt varm och kall dryck
Snacks, godis samt alkoholfri varm och kall dryck i små smakportioner (max 6 cl) får serveras/bjudas
på i montern utan ett särskilt tillstånd, men för att säkerställa korrekt hantering och undvika onödiga
kostnader (se nedan) rekommenderas alltid att ta kontakt med vår Montercatering, som även kan stå
till tjänst med dessa typer av innehåll. Om otillbörlig hantering påvisas och inte tillrättaläggs direkt
kan egen servering stängas/förbjudas med omedelbar verkan. Dessutom kan det tillkomma
kostnader för utställare som inte beställt Montercatering via KM Restauranger och direkt eller
indirekt bidrar till ökade städkostnader eller andra kostnader. Exempel på sådant som kan medföra
extra debitering är användande av engångsmuggar/tallrikar som slängs på olika platser i mässan,
inklusive mässans s k mässmajor samt spill av popcorn och annat snacks i gångarna. Kontakta gärna
vår Montercatering om du önskar bjuda på någon sorts förtäring i montern.
Kistamässans regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att
garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.
Om ni känner er osäkra på vilka lagar och regler som gäller för servering av mat och dryck är ni
välkomna att kontakta KM Restauranger.

