
Biljetter till KABE-byn under Elmia mässan 6 – 10 september 2023 
KABE Husbilsklubb har tilldelats 50 biljetter som finns till våra medlemmars disposition. 
Biljetten gäller för hela perioden 6 – 10 september. Det går INTE att köpa biljett denna 
väg för enbart någon/några dagar. Medlem som köpt biljett och väljer att inte stå hela 
tiden ansvarar själv för ev. försäljning av platsen till annan medlem. Någon återbetalning 
för ej utnyttjad tid gör inte klubben. 

Eftersom Elmia valt att släppa biljetter till mässan redan på tisdag 14 mars kl. 09.00 ser 
klubben det viktigt att innan 
medlemmar möjlighet att boka 
för att de som inte får plats i 
och kunna köpa biljett via Elmia, 

Just nu 7 mars 2023 har vi inte 

den 14 mars erbjuda våra 
sig för en plats i KABE-byn. Allt 
KABE-byn tidigt skall få 
besked den 14 mars. 

all information för att
ev. kunna svara på alla frågor. Vi prioriterar snabb återkoppling just nu. Vi vet inte hur 
många platser med el-anslutning vi kan få. Vi kommer mitt i KABE-byn ha ett stort tält 
så alla ryms där för gemenskap och aktivitet. Vi återkommer löpande med information. 

Biljettbokning 

Biljetter kommer att kunna köpas från torsdag 9 mars 2023 kl.09.00. 
Endast 1 biljett per medlem. Biljetter till KABE-byn gäller för två personer och två barn upp till 
15 år. Uppställning av husbil alla dagarna som mässan pågår. Man går ut och in som man vill. Band 
för handleden ingår och märken att klistra på bilen så man kan åka ut och in också om man vill. 

Beställning görs med QR-koden nedtill via Swish 1230410902.  Ange medlemsnummer 
och Ja/Nej om du vill ha el. El kommer att betalas separat via faktura med 600 kr. 
Beställning som sker innan kl. 09.00 torsdag 9 mars kommer INTE att accepteras.

Klubbens ambition är att samtliga 50 platser skall vara bokade och betalda innan måndag 
morgon 13 mars så de som ev. inte får plats kan vara på alerten och boka kl. 09.00 tisdag 
14 mars via Elmia. Tilldelning av biljett via klubben innebär att du förpliktigar dig att stå i 
klubbens monter i en/två timmar någon av dagarna 6-10 september. 

Biljettpris: 1 600 SEK inkl. porto. Elpris: 600 SEK.  Betalning gör du med denna QR-kod Swish

Ny ställplats för i år så alla bilar finns samlade på ett yta.
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https://www.elmia.se/husvagn/for-besokare/biljetter/
mailto:kassor@kabehusbilsklubb.se
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