
Heyou festival - lördagen den 19 oktober Baltiska hallen i Malmö 
 
Vi är mycket glada över att du är en av de cirka 2000 personer som har köpt biljett till Heyou. För att vi 
ska kunna göra ditt besök så bra som möjligt behöver vi din hjälp. Vi ber dig därför att läsa igenom 
denna informationen och att följa våra rekommendationer. 
 
Öppettider 
Heyou öppnar 12:00 och stänger 18:00. För att hinna komma in till invigningen rekommenderar vi er 
att vara på plats senast 30 minuter innan vi öppnar. 
 
Biljett 
Din biljetten skickas som ett SMS till det mobilnummer som du uppgav i samband med bokningen 
cirka 24 timmar innan eventet startar. Du ska ha fått en bokningsbekräftelse till e-postadressen som 
du uppgav i samband med bokningen. Denna bekräftelse fungerar också som biljett om du visar upp 
streckkoden, via utskrift eller i mobilen. Ibland kommer den i skräpposten så kolla där om ni saknar 
den. 
 
Entré 
Utanför entrén till Baltiska hallen kommer vi skanna av er biljett. Klicka på länken i ditt sms, välj “Din 
biljett” och visa upp streckkoden för vår personal. Du behöver internetuppkoppling för att kunna göra 
detta. När vi har skannat din biljett får du ett entréband som du fäster runt handleden som du sen 
visar upp för dörrvakten när du går in. Med detta entréband runt handleden kan du gå in och ut när du 
vill under dagen.  
 
Garderob 
Nu när det börjar bli kallt har vi utökad kapacitet så att alla ska kunna hänga in sina ytterkläder. Väl 
inne på arenan kommer det bli mycket varmt så vi rekommenderar alla att hänga in sina kläder i 
garderoben. Det kostar 20 kr och för att klara av att serva så många som möjligt på kort tid tar 
garderoben endast kontanter. Hjälp oss minimera köerna med att ha med en tjugokronorssedel i 
handen när ni ska hänga in er jacka. Tack på förhand. 
 
Merchandise 
Det kommer finna möjlighet att köpa T-shirt, tygväskor mm med Heyou logga. Passa på och få 
autografer från dina idoler. Speciell penna lämplig att skriva på textilier finns att köpa. Betalning kan 
ske med kort och kontanter. 
 
Invigning 
12:30-12:50 är det invigning inne i hallen vid scenen. Hjälp oss räkna ner sista minuten och var med 
när vi sparkar igång festivalen. 
 
Schemalagda aktiviteter 
Här finner ni program för de schemalagda aktiviteterna och här kan ni se alla 38 kreatörer som 
kommer medverka. Vi kan aldrig garantera en träff med en särskild kreatör. De är inte mer än 
människor och det kan hända att någon behöver ställa in p.g.a sjukdom eller annan omständighet. 
Om det är långa köer kommer kreatörerna inte kunna göra några videohälsningar. Tänk på att 
förbereda dina kamera innan det är din tur. Personalen har koll på antal som står i kön och kommer 
stänga kön när maxantalet är uppnått. Om man av någon anledning måste lämna sin köplats så får 
man ställa sig sist när man återvänder. Det är inte tillåtet för föräldrar att stå i köer till 
schemalagda aktiviteter. Var vänlig och respektera det. Det går bra att stå bredvid men vi 
rekommenderar alla medföljande föräldrar att ta plats på läktaren. Då vet ditt barn var du finns 
om de behöver din hjälp.  

https://www.heyou.se/schema-1
https://www.heyou.se/heyous-creators


Laddade mobiltelefoner 
Se till så att din mobiltelefon är fulladdad. Ta gärna med din laddare eller ännu bättre - en fulladdad 
powerbank. 
 
Övriga aktiviteter 
Utöver de schemalagda aktiviteterna finns det möjlighet att prova på counter strike, fifa, fortnite, 
fotoautomat, hoverboard, just dance, mario kart, nattduellen, rocket league och speed stacks. 
 
Mat och kioskförsäljning 
All försäljning av mat- och kioskvaror drivs av arenan. Det är alltså inget som vi som arrangör av 
Heyou festival får/kan hantera. Det kommer finna tre försäljningsplatser i arenan och det kommer 
erbjudas mat i form av pasta bolognese, hamburgare, korv med bröd, baguetter samt snacks i form av 
chips, läsk och godis. Betalning kan ske med kort och kontanter. 
 
Info 
Om du har frågor, synpunkter eller behöver information, är du alltid välkommen till info.  
Om du har tappat något under Heyou och kommer på det medan du är kvar på arenan, vänd dig till 
info. Hit kommer allt som är upphittat under dagen. Om du själv hittar något som någon annan har 
tappat är det mycket uppskattat om du lämnar in dessa föremål till info. 
 
Sjukvård 
Vi har alltid minst en person som alltid bemannar info där det finns en sjukvårdsväska. All personal på 
eventet har telefon på sig ifall svårare sjukdomsfall skulle ske och ambulans måste tillkallas. Vi 
samarbetar självklart med arenapersonalen som har lokalkännedom. 
 
Frågor 
De flesta frågorna finns besvarade på heyou.se/faq/. Skulle din fråga inte finnas med där är du alltid 
välkommen att höra av dig till info@heyou.se med din fundering. Om du har biljett- & bokningsfrågor 
hänvisar vi dig direkt till tickets@heyou.se.  
 
 
 
 
Vi på Heyou vill alltid göra ditt besök så lyckat som möjligt Låt oss alla hjälpas åt så dagen blir ett 
trevligt minne för oss alla. Visste du att det på ett Heyou-event delas ut över 25 000 kramar. Helt 
fantastiskt tycker vi. Läs gärna mer på vår värdegrund innan vi ses på lördag 
https://www.heyou.se/info-heyou  Välkommen! 
 
 
Psst… glöm inte att berätta för dina vänner att du ska gå på Heyou. Tagga igång och tagga oss ; 
@heyou.sverige och #heyousverige på sociala medier! 
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