
 

Transport af gods 

 
Vi har som tidligere lavet en aftale med 
transportfirmaet Bech-Hansen & 
Studsgaard for at sikre jer en nem 
transport af de ting I medbringer til 
Bornholm.  

Tilbuddet betyder, at I blot skal forholde 
jer til at få afleveret jeres gods til en af de 
to adresser herunder. 

Når I så kommer til Bornholm, vil jeres 
gods blive leveret direkte til jeres stand 
eller mødelokale på Folkemødet onsdag 
den 14. juni. 

Det er en nem løsning, som forhåbentlig 
også er med til at sikre, at det bliver 
nemmere at komme til under 
opbygningen af festival-pladsen. 
Følgende retningslinjer er vigtige at 
overholde: 

Pakning: 
Solid emballering der matcher indholdet 
og fastgjort på palle. 

Mærkning: 
Alle paller mærkes tydeligt med firmanavn 
og telefon nr. til kontaktperson. Ved flere 
paller mærkes således (fx 3 paller - 1 af 
3). 

Forsendelsen skal være mærket 
Folkemødet. 
 
Standnummer/Mødelokale:  
Desuden mærkes med jeres telts 
konkrete placering på festivalpladsen, fx 
Y4 eller S21 eller adressen på 
mødelokalet. 

Fragtbrev 
Udfyldes med afsender, modtager, antal 
kolli og vægt - mærket "Folkemødet / TB" 

 

 

Vægt  
Anføres brutto vægt kg. 

Fra Jylland / Fyn 
Gods indleveres til Bech-Hansen & 
Studsgaard, Stormosevej 20, 8361 
Hasselager senest torsdag den 8. juni kl. 
12.00 

Fra Sjælland 
Gods indleveres til Bech-Hansen & 
Studsgaard, Valseholmen 2, Hvidovre 
senest fredag den 9. juni kl. 15.00 

Kontakt:  
Al fragt bookes direkte gennem Bech-
Hansen & Studsgaard på mail 
fragt@bhstrans.dk   

Telefonnr: 36 34 78 00 

Afregning/fakturering 
Fragten afregnes direkte mellem jer og 
Bech-Hansen & Studsgaard. 

Fragten dækker transport fra Bech-
Hansen & Studsgaards terminaler til jeres 
standplads og/eller mødelokale. Aftale 
gælder kun gods til Bornholm, returgods 
aftales separat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pris fra Hvidovre:   

1/4 palle: 40x60x100 cm kr. 500,- ex. 
moms. 

1/2 palle: 60x80x160 cm. kr. 660,- ex 
moms 

1/1 palle 80x120x200 cm. kr. 925,- ex 
moms                     
 
Pris fra Hasselager:   

1/4 palle: 40x60x100 cm. kr. 760,- ex. 
moms. 

1/2 palle: 60x80x160 cm. kr. 840,- ex 
moms 

1/1 palle 80x120x200cm. kr. 1.210,- ex 
moms                     

Forsikring 
Vareforsikring tilbydes – den tegnes 
gennem Bech-Hansen & Studsgaard, 
som oplyser jer om tilbud/pris, når de 
kender varens værdi. Afhentning hos 
afsender kan tilbydes mod tillæg – I skal 
blot oplyse postnummer. 

Der kan – i særlige tilfælde – aftales 
senere afhentning end den 9. juni. Hør 
med Bech-Hansen & Studsgaard via 
mailadressen. 

Retur 
Hvis godset skal retur, gælder samme 
instruktion. Jeres gods skal i givet fald 
placeres på et område, som vi anviser jer 
senest den 7. juni. 

Vi håber, at ovenstående tilbud er 
interessant for jer. 

  

 

 

 

 

 

 

 


