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Peder Lamm gästar helgens bomässa
Efter två års frånvaro är det dags för bomässan Gör Ditt Boende Bättre i
Helsingborg igen. Nya arena, närmare 100 utställande företag inom hem &
trädgård och ett fullspäckat program med kända profiler, ska locka många
besökare till Helsingborg Arena i helgen. Mässans huvudpersoner är
antikexperten Peder Lamm, som värderar besökarnas antika föremål och
trädgårdsprofilen Ylva Landerholm.
Stort intresse från företagen
Mässan arrangeras i två hallar och väntas fyllas med mycket folk under
helgen då närmare 100 utställande företag visar sina nya produkter och
tjänster. Intresset för att ställa ut på mässan har varit mycket stort och sedan
ett par veckor tillbaka är mässan slutsåld. För att kunna erbjuda plats till alla

företag som önskar delta har en kölista upprättats. Carl-Johan Bengtsson är
projektledare för mässan och ser fram emot helgen.
- Vi hade faktiskt inte räknat med ett så stort intresse för mässan och det är roligt
att vi kan erbjuda en bred mässa med flera av Helsingborgs ledande företag. Till
nästa år kommer vi använda oss av ytterligare en hall för att kunna erbjuda fler
företag plats på mässan.
Antikrunda med Peder Lamm
Mässan öppnar kl. 12.00 på fredag och under eftermiddagen kan besökarna
lära sig mer om Feng Shui. Gudrun H Bengtsson är Feng Shui konsult och
kommer ge sina bästa inredningstips till besökarna. Lördagen väntas bli en
hektisk dag med mycket folk och antika prylar. Antikexperten Peder Lamm
håller antikskola och värderar besökarnas antika föremål.
- Antikrundan med Peder Lamm har vi genomfört på två tidigare mässor i år och
det var stundtals kaotiskt när alla ville ha sina förmål värderade. Vi räknar med
mycket folk när Peder kommer på lördag, säger Bengtsson.
Trädgårdsprofil ger tips
På söndag gästas mässan av trädgårdsprofilen Ylva Landerholm som
medverkat i flera trädgårdsprogram senaste åren. Hon kommer hjäpa
besökarna med deras trädgårdsprojekt och här finns möjlighet att få
personlig rådgivning. Samma dag kommer en av Sveriges främsta expert
inom solenergi, Lars Andrén till mässan. Han föreläser om vilka möjligheter
som finns för villaägarna när det gäller förnyelsebar energi. Under helgen
hålls flera andra intressanta föredrag på mässan. Efter föredragen finns
möjlighet för besökarna att ställa frågor och få rådgivning.
Senaste nytt om Helsingborg Stad
På mässan kan besökarna få senaste nytt om Helsingborgs stora
stadsutvecklingsprojekt. I Helsingborgs Stads monter finns massor med
information för den som ska bygga hus, söker tomt eller vill prata bygglov.
Mat på mässan
På mässan deltar också ett flertal utställare med fantastiska matprodukter,
både lokala men även internationella. På vår hemsida www.bomässa.se finns
programtider, utställarförteckning och mycket mer.

Compass Fairs är Skandinaviens största arrangör av publika bomässor med över
50 mässor och 400 000 besökare årligen. Företaget har varit verksamt i Sverige i

drygt fyra år och har ett dynamiskt team med tio fast anställda medarbetare, samt
erfarna samarbetspartners och underleverantörer. Bolaget är knytet till norska
moderbolaget, Compass Fairs Norge AS och det danska systerbolaget, Compass
Messer AS.
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