
Midnattssolen pumpar våra grödor fulla med smakämnen, 
januarikylan dödar både skadegörare och behovet av kemiska 
bekämpningsmedel. Vi har rent vatten, klar luft och gott om 
plats att odla på. Vi har kunskapen, nyfikenheten och passionen 
för att utveckla våra råvaror till högklassiga produkter – men 
alldeles för få känner till dem. Det ska vi ändra på.

Som nästa aktivitet inom projektet Norrbottnisk Mat samordnar 
Hushållningssällskapet en gemensam monter på Stora Nolia 
i Piteå 2018 – ett perfekt tillfälle för din verksamhet att synas 
och sälja till Norrbottens största mässpublik. 

INFORMATION

Tider: 09.00-18.00 dagligen från och med fredag 3 augusti (då 
vi ställer i ordning montern), mässan har öppet 10.00-17.00 
dagligen. Observera: Onsdag 8 augusti förlängd öppettid 
10.00-20.00. 
Monteransvarig: Pelle Johansson, Hushållningssällsskapet Norr-
botten-Västerbotten, 070-244 51 98.
Pris: 1 000 kronor exklusive moms per företag samt två ar-
betsdagar i montern. Lunch ingår ej.
Anmälan till: Pelle Johansson, Hushållningssällskapet Norr-
botten Västerbotten, 070-244 51 98 eller e-post pelle.johans-

son@hushallningssallskapet.se senast fredag 6 juli.  
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Vill du vara med? Det här behöver vi av dig.
» Ange vilka produkter du vill ställa ut samt vilka dagar du kan tänka dig att arbeta i montern. 
» Vi behöver också en kort beskrivning av ditt företag och dig själv samt bilder från verksamheten och på dig. Du behöver inte lägga någon vikt 
vid formuleringar eller grammatik, vi har kunnigt folk som löser det. 
» Hushållningssällskapet kommer att ta fram gemensamt profilmaterial och stå för utformningen av montern i samarbete med Stora Nolia. Före-
tagsloggor har sin plats, men de kommer inte att bli framträdande. Har ditt företag en logotype som du vill ska finnas med i montern behöver vi 
en .pdf eller .eps-fil med logotype. Allt material skall mejlas till pelle.johansson@hushallningssallskapet.se senast 27 juni.
» Monterytan är begränsad och alla norrbottniska företag kommer inte att få plats. Det finns inte heller några garantier för att deltagarna får 
plats med alla produkter som man vill ställa ut. Lokalproducerade produkter med ingredienser från närområdet har företräde och principen först 
till kvarn gäller. Se därför till att anmäla er snabbt.
» Företagen har själva ansvaret för logistik och transporter av både produkter och personal till mässan.
» Företagen tar själva ansvar för att följa gällande regler och lagar för försäljning av livsmedel, framför allt de med fokus på 
hygien och betalningslösningar.


