PRESSEMEDDELELSE

Messearealet
er nu fyldt op
Maskiner under Broen har netop solgt den sidste stand på det planlagt messeareal ved den nye
Lillebæltsbro. Flere end 65 virksomheder er klar til at vise deres nyheder på onsdag og torsdag
Der er lagt op til et par forrygende messedage ved Maskiner under Broen på onsdag og torsdag den 24.-25.
august. Den sidste fire-kant på det planlagt messeareal er netop solgt.
- Det betyder ikke udsolgt som sådan, for vi kan altid udvide arealet, og det bliver nok også nødvendigt om to
år, når vi allerede ved messens første år kan nå flere end 65 forskellige udstillere, siger udstillingsleder Erik
Nissen.
- Det er et fantastisk område til messe. De første par dage, hvor udstillerne skal stille op, kan der komme et par
byger, men området er så fast og med et rigtigt solidt græstæppe, så der bliver ikke noget problem. Under
selve messen er det snarere støv, vi skal være opmærksomme på, men netop fordi det meste af messearealet
er græsklædt, så burde det ikke blive noget problem, siger Erik Nissen.
I weekenden op til messen bliver der travlt på området. Lørdag afsættes hele pladsen med standmarkeringer,
og søndag sættes telte op dels til bespisning og sekretariat, og dels de telte, som udstillerne har bestilt gennem
arrangørerne.
- Fra mandag morgen rykker de første udstillere ind. Nogle har meget udstyr med og vil have god tid til
forberedelse, så de kommer med de første lastbiler med maskiner mandag og forsætter klargøringen af
standene de næste to dage, fortæller Erik Nissen.
Når Erik Nissen taler om støv skyldes vejrudsigterne. Både danske og norske vejrudsigter forudsiger masser af
sol med temperaturer onsdag op til 20 grader og torsdag op til 25 grader. Begge dage ser vinden ud til at blive
ret svag, og det er naturligvis også vigtigt på bredden af Lillebælt.
Billedtekst:
Så flot tegner vejret. Vejrudsigten fra Yr leveret af det norske meteorologiske institut og NRK.
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