
Matematikbiennetten, Linköping  Linköping 20050126 
Lördag 16 april 2005    
Läromedelsutställning    Till ansvarig för förlagets 
K-G Ahlström     läromedelsutställningar. 
Gravörsgatan 12 
Fax/Tel 013-15 57 28 
Mobil 0705-76 06 37 
Mail novis@novis.nu 
 
Välkommen Som läromedelsutställare till årets Matematikbiennett. 

 
Plats C- huset, Universitetet, Linköping. 

 
När Lördag 16 april 2005 kl 0815 – 1600. 

 
Anmälan senast  Tisdag 22 mars 2005. 

 
Tider 0815-0900  Samling. Färdiga läromedelsutställningar. 

0900-1000  Tre parallella storföreläsningar 
1000-1045  Kaffe, läromedelsutställningar 
1045-1145  Arbetspass 1 
1200-1300  Arbetspass 2 A (Grupp A)    
                    Lunch, läromedelsutställningar (Grupp B) 
1300-1445  Arbetspass 2 B (Grupp B) 
                   Lunch, läromedelsutställningar (Grupp A) 
1430-1530  Arbetspass 3 
1530-1600  Kaffe med tilltugg. Läromedelsutställningar 
 

Utställningslokaler C- hallen, Lilla hallen, Gången (se skiss). 
 

Kostnader C-hallen:  1000 kr i anmälningsavgift, inklusive 1 bord. 
 Ytterligare bord kostar 500 kr per styck. 
Lilla hallen, Gången: 1000 kr i anmälningsavgift, inklusive 1 bord. 
 Ytterligare bord kostar 250 kr per styck. 
 

Utställningsplats 2001 var alla föreläsningar lagda runt C- hallen. I år ligger de flesta 
enligt skissen i anslutning till Gången och Lilla hallen, så det är ingen 
nackdel att ha utställningarna där.  
 
Efter att ha samrått med vana utställare kommer det att finnas plats 
för dessa att röra sig fritt mellan vägg och bord. 
 

Utställningstider Biennettdeltagarna har möjlighet att se färdiga utställningar redan 
under samlingen, kl 0815-0900, men det händer kanske inte så mycket 
förrän kl 1000 på lördag. Det går därför att komma kl 0700 på lördag 
och duka upp.  
 
För dem som så önskar finns det tillträde till C- huset från 1500 till 
2000 på fredag. 
 

 
VÄND 

mailto:novis@novis.nu


 
Bord 140 x 70 cm. 

 
Godsmottagning Sker enligt skissen. Parkering finns i nära anslutning.  

Jag kommer att sända en kartskiss som PDF-fil till berörda. 
 

Internetuppkoppling Det kan ordnas men måste beställas i förväg.  
 

Webadress www.mai.li.se/biennetten (Öppnas v 5) 
 

OH- projektor Lånas av AV-centralen. Måste beställas i förväg. Pris 60:- 
 

Projektionsduk Lånas av AV-centralen. Måste beställas i förväg. Pris 60:- 
 

Spotlight, stege Lånas av AV-centralen. Måste beställas i förväg. 
 

Utrymmen för 
utställningar. 

Utställningsutrymmena är begränsade. Enligt skissen är många platser 
små (korta). Det är därför kanske idé att koncentrera utställningarna 
på läromedel i matematik och naturvetenskapliga ämnen.  
 
Det finns ca 150 löpmeter, ca 90 m runt om i C-hallen, ca 30 m i Lilla 
hallen och ca 40 m i Gången från C-hallen genom Lilla hallen utanför 
föreläsningssalarna och till Godsintaget..  
 
Tillåten placering av bord är inritade som pilar på skissen. 
 
 Jag kommer att placera ut utställningarna i den ordning jag får in 
anmälningarna och börjar i C-hallen om det inte finns andra 
önskemål.  
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