
RAMDEPÅN 
 
Kontakta kansli@sff.nu vid intresse och för att få veta mer om kostnader etc. 

Förbundet förfogar över ett 50-tal ramlådor på hjul. Dessa förvaras i Skillingaryd 
och får kostnadsfritt lånas av föreningar som är anslutna till SFF. 

Det utgår ingen hyra men respektive låntagare får stå för transportkostnaden tur och 
retur av oss anvisat speditionsföretag. Det åvilar den som lånar ramar att sköta dessa 
väl. Skadad materiel får den som lånar stå för. Lånetiden är om inget annat 
överenskommes maximerad till två veckor. Intresse om att låna ramar sker 
till skivaryd@skillingaryd.nu. 

Varje ramlåda innehåller tio dubbelsidiga ramar med plexiglasskivor med mera. En 
sådan låda väger 320 kilo. OBS! Det ingår inte insexnycklar i lådorna utan sådana får 
den som lånar hålla med. 

Varje låda har följande mått (OBS! Det finns en del ramlådor som är något större): 

• Höjd 144 cm 
• Längd 102 cm 
• Bredd 67 cm 

 
Det finns  möjlighet att direkt hämta och lämna tillbaka ramlådorna i exempelvis 
eget fordon. Tänk dock på att en hel ramlåda är mycket skrymmande och det är tungt 
att lasta 320 kilo. 

För 20 vagnar behövs det en stor lastbil med cirka 18 pallplatser. Här är en av två bilar 
lastad för transporten till HALLFRIM 2012, den 6 augusti 2012. (inlagt 24 september 
2012) 

När en utställningsram är monterad är måtten: 

• Höjd 211 cm (utan ben är höjden 125 cm) 
• Bredd 95 cm 

När man ställer två på snedden som på bilden upptar de en längd på golvet av 137 cm. 
Fyra ramar 274 cm  – som på bilden – och så vidare. Det finns också plats på andra 
sidan av ramen Varje ramsida rymmer 4×4 A4-blad, alltså 16 A4 eller 8 A3. 

Glasmontrar kan också lånas Till större utställningar kanske det behövs snygga 
glasmontrar. SFF har tolv sådana montrar och dessa lånas gratis ut till föreningarna som 
dock får stå för transportkostnaden till och från vårt arkiv i Skillingaryd. Föreningen får 
också stå för kostnaden av buntband i båda riktningarna. 

Montrarnas mått: 

• Bredd 101 cm 
• Djup 62 cm 
• Höjd 90 cm 

För av förbundet anordnade utställningar har vi också plastbord, plaststolar och väggar 
till handlarbås att låna ut. 


