
Utlämning av julvinster
Tänk på att komma i tid då du väljer i turordning.

Vinstutlämning
Vinnare 1-50 hämtar ut sin vinst den 12 december kl 17.00
Vinnare 51-100 hämtar ut sin vinst den 14 december kl 17.00

När det är din tur:
 Hämta, ta ner önskat verk och tala om vilket nummer du valt.
 Gå till signeringsbordet och skriv in verkets nummer och signera.
 Det finns möjlighet för inslagning av verk.

Tillgängliga verk
På Julsalongens webbsida finns en knapp för Tillgängliga verk som uppdateras efter första
kvällens utlämning så att man kan se vad som finns kvar till andra utlämningen (ev.
uppdateras andra dokument också) vi märker det som uppdateras så att det syns på webbsidan.

Om du inte kan närvara vid ditt utlämningstillfäll
Om du inte kan närvara under dessa utlämningsdagar, ber vi dig skicka in önskemål om vinst.
Ange i önskad rangordning ett antal verk du kan tänka dig vilja ha utifrån din turordning.

Exempel: Har du vinst nr 20 ange då 20 tänkbara alternativ i rangordning
så att vi kan välja det du mest önskar av det som finns kvar.

Har du vinst nr 58 och skickar in din lista efter att vi uppdaterat
Tillgängliga verk behöver du bara skicka in 8 önskningar i din lista.

Listan med önskemål skickas till:
Mejl till Johan Sowa, johan.sowa@saabgroup.com
med cc till Torkel Finnström, torkel.finnstrom@saabgroup.com

Eller per post till:
Saabs Konstförening
Margareta Samuelsson, OLSG
Hus 102-2
581 88 Linköping

Reserverat verk
Reserverat verk kan sedan hämtas ut på Saab Art Gallery, Terrassen, Linköping.
Öppettider: Varje helgfri onsdag kl 16:30 – 17:15.

Vinnare på annan ort
För vinnare på annan ort hittar vi en lösning tillsammans så att vinsten kommer till dig.

Vinnare som inte infinner sig och inte skickat lista
Vinnare som inte infinner sig till vinstutlämningen, och inte har skickat en lista, kan inom
6 månader välja/hämta sin vinst bland de verk som återstår från juldragningen 2022.
Detta görs på Saab Art Gallery, Terrassen, Linköping.
Öppettider: Varje helgfri onsdag kl 16:30 – 17:15.
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