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Åby mässarena - mässhall och travbana i ett
Onsdagen den 23.10 har BTF glädjen att bjuda in till ett studiebesök. 

17.45 Vi träff as utanför mässarenans entré och går gemensamt till lokalen. 
18.00 Vi går in gemensamt till vår lokal - éntréavgiften till travet ingår
18.15 Vi serveras en enkel smörgås med kaff e och träff ar Gunnar Johansson
c.a 20 I vår konferenslokal fi nns en balkong och vi är välkomna att se på travet däri-
från eller gå in på travbanan.

Byggnadstekniska Föreningen i Göteborg Box 6209, SE 400 60 Gothenburg, 
SWEDEN, info@btf.nu, www.btf.nu

Anmälan:  Anmäl dig i inloggat läge via hemsidan. 

                  Välkomna!
                  Styrelsen

:   
Res           Åk med buss 751 och gå från hållplats Åbyvägen 
kollektivt:     Åk med buss 25 och gå från hållplats Fässbergsskolan 
          Åk tåg eller spårvagn 2 och 4 a. Gå från Mölndal innerstad. 

Med bil:        Om du kommer ifrån Göteborg: Kör E6/E20 söderut mot Malmö. Sväng av vid Åbromotet mot ”Mölndal S”.
           Följ skyltar mot ”Åby Arenastad”

GPS-koordinater: 57º 38′ 58,2″ N 12º 00′ 11,9″ E (för Åby Arenas stora entré)

2008 började Easyfairs och Åbytravet prata om att bygga en mässhall i anslutning till 
travbanan. 2019 är det en verklighet. Idag fi nns mässhall och trav sida vid sida tillsammans 
med ett hotell. Avgörande faktorer var de goda parkeringsmöjligheterna och närheten till E6 
an, Liseberg och Landvetter fl ygplats. Easyfairs är långsiktiga hyresgäster som också driver 
både Kistamässan och Malmömässan samt nio anläggningar i Europa.

Vi besöker Åby mässarena på en travdag. Ta med dig frågor kring byggnationen och vi träff ar 
Gunnar Johansson som varit med under hela byggtiden och besvarar frågor. 

2008 började Easyfairs och Åbytravet prata om att bygga en mässhall i anslutning till 
travbanan. 2019 är det en verklighet. Idag fi nns mässhall och trav sida vid sida tillsammans 
med ett hotell. Avgörande faktorer var de goda parkeringsmöjligheterna och närheten till E6 
an, Liseberg och Landvetter fl ygplats. Easyfairs är långsiktiga hyresgäster som också driver 
både Kistamässan och Malmömässan samt nio anläggningar i Europa.


