
Bäste elbilsvän! 

EL för alla – alla för EL i Anderstorp 20 - 21 augusti närmar sig med stora steg, vi vill nu dela med oss 
av information inför och om detta event.  

Först vill vi tacka för att ni vill vara med och erbjuda besökare utanför Stockholm, Göteborg och 
Malmö/Köpenhamn en möjlighet att få provköra elbilar, scootrar, andra eldrivna fordon samt  att 
träffa leverantörer av solceller, laddboxar mm.  

Marknadsföring sker via  

 E-post till medlemmar i Elbil Sverige 
 Facebook Elbil Sverige (varje inlägg når upp till 7000 personer, vi har ca 20 000 besök per 

månad och ca 6000 följare) 
 Facebook EL för alla – alla för EL  
 Twitter Elbil Sverige 2600 följare 
 Annonsering reklamtavlor utmed E4 nära Gislaved  
 Evenemangskalender kommuner och turistbyråer 
 Artikel Tidningen Elbilen i Sverige nr 4 2022 
 Nättidningen Allt om Elbil 
 Pressrelease elbilstidningar mm 

Skriv gärna ut den flyer som finns här https://www.elforalla.se/arrangorer/ och sprid information om 
eventet. Kartan längst ner är för er och kommer att uppdateras med placering av utställare. Saknar 
du något på hemsidan - tveka inte att kontakta oss.   

Under eventet kommer högtalarsystemet att användas för annonsera vad som sker på banan och vi 
kommer även att gå runt bland utställarna och sända direkt via zoom (länk på hemsidan) som spelas 
in (monter för monter) och finns att se efter mässan för den som missade direktsändning. 

Era utställda fordon finns att beskåda ca 100 m från grinden till banan samt på senare meddelade 
tider att provköra på banan.  Önskar ni genomföra provkörning på vägnätet på traditionellt sätt är 
entrégrinden bred nog att mötas i, en p-vakt fungerar som ”grönt ljus” eftersom besökare direkt 
svänger vänster till besöksparkeringen. Ni tar fram egna provkörningsavtal. 

Parkeringsfunktionärer kommer att bära varselväst och Elbil Sveriges funktionärer bär svart tröja 
med logo, högskolornas representanter bär även de profilerade plagg för respektive högskola.  

Fri entré för besökarna (under 15 år endast i målsmans sällskap) men det kostar 100 kr att parkera 
och parkeringsbiljetten är även en lott till det imponerande prisbordet. Vi uppskattar om Ni som 
utställare lämnar två identiska bidrag (ett för var dag). Naturligtvis kan besökare köpa flera lotter när 
de får se hur fint prisbordet är med priser som t ex provkörning av elbil under en helg, rabatt på 
inköp etc. Dragning sker lördag kl 16.00 och söndag kl 15.00 som är en timma före stängningstid och 
vinnarna måste vara närvarande, annars drar vi en ny vinnare.  

Inne på området kan man köpa enklare mat och fika.  

Bifogat finner ni även faktura för utställaravgiften, skickad med epost till den adress som är angiven.   

Välkomna till Scandinavian Raceway 20-21 augusti! 

Laddade hälsningar 
ELBIL SVERIGE 

Kjell Nordén      Ingegerd Sikström    
0730-814100     0707-190761  
kjell.norden@elbilsverige.se  ingegerd.sikstrom@elbilsverige.se 


