
Inbjudan till Jädersbruksvänners kvalitetsmarknad under
Jädersbruksdagarna 3-4 september 2022. Tid 10:00-16:00

Årets tema är MAT!

 På vår marknad säljer ni Hantverk, Gamla kvalitetssaker, Skinnkläder, Arbetskläder,

Friluftskläder, Köksredskap, Handverktyg och givetvis mat!

Angående mat så är det endast förpackad mat som får säljas. All försäljning av korv,

kaffe, våfflor och kolbullar sker vid Jädersbruksvänners försäljningsställen.

 Vi välkomnar även dig som vill visa på gammalt hantverksarbete

 Vi blir glada om ni klär er i historiska kläder och ni får gärna gå med i våra
parader som går igenom området två gånger per dag.

 Uppge vid anmälan om det är något extra ni önskar. Om ni har mobilnummer uppge
gärna detta så vi enkelt kan nå er med information.

 Ni tar med ett eget bord och eventuella tält

 Ni kan boka plats en eller två dagar.

 OBS: Ingen incheckning före 14:30 på fredagen

 Uppackning klar och bilar/släpvagnar utkörda från området senast kl 08:30.

 Nerpackning får ske efter kl 16.00

 Inga bilar, släpvagnar eller husvagnar/husbilar tillåts på området mellan
kl 08:30 och 16:30

 Avgiften är 200kr/dag (normalplats 3x3m). Större plats 50kr/extra meter

 En kostnad på 100kr/dag tillkommer till dem som önskar el. OBS Vi har ont om el!

 Betalning sker i förskott och er bokning är bindande

 Hänvisning till bilparkering får ni av våra funktionärer på plats.

 Infart till området är endast från Fellingsbrovägen som har vägnummer 249.

 Jädersbruksvänner förbehåller sig rätten till placering av marknadsstånden.

 Vi ber er att respektera att det är privata tomter och byggnader runt området, städning av
marknadsplatsen är obligatorisk innan ni lämnar den.

Boka plats hos Janne via mail Janingvar.larsson60@gmail.com

Anmälan och inbetalning senast den 15 augusti 2022.

Märk inbetalningen med ”Marknadsplats 2022” skriv även namn,
personnummer, adress, mobil nr, ev. mail. Inbetalning på BG 5667–6596

PS; Fritt Wi-Fi för knallar!

Välkomna!


