Julmarknad på Jakriborg 2022
Marknadsdagar:
•
•

10-11 december 10.00 – 16.00.
17-18 december 10.00 – 16.00.

Öppettider för utställare:
Er plats är tillgänglig inför marknadens start enligt följande….
•
•
•
•
•
•

Fredag 9/12 – 15:00 - 18:00.
Lördag 10/12 – Från kl. 07:00.
Söndag 11/12 – Från kl. 09:00.
Fredag 16/12 – 16:00 – 18:00.
Lördag 17/12 – Från kl. 09:00.
Söndag 18/12 – Från kl. 09:00.

Er plats är tillgänglig vid marknadens avslut enligt följande….
•
•

Lördag 10/12 och 17/12 – Fram t.o.m. 16:30.
Söndag 11/12 och 18/12 – Fram t.o.m. 18:00.

Förhyrd plats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förhyrd plats ska vara bemannad under våra öppettider.
Om ni packar ihop eller lämnar platsen under marknadens öppettider tar vi ut en avgift på
500 kr. Detta betalas kontant på plats.
Inga levande ljus får användas på direktiv av Räddningstjänsten.
Bekräftad anmälan är bindande.
1000 kr av avgiften betalas ej tillbaka vid eventuell avbokning.
Vid sjukdom krävs läkarintyg för full återbetalning.
Bord ingår inomhus.
Platserna inomhus varierar i fråga om värme, väggar och belysning.
För dig som säljer livsmedel krävs §16 tillstånd. Detta är utställarens ansvar att söka tillstånd
och ha det med sig vid kontroll.
Jakriborg har inga försäkringar som täcker eventuella skador eller stölder.
Bodarna är försedda med el och det finns möjlighet att ta med extra belysning om så önskas.
Ta med två hänglås för att låsa boden.

Bilar och parkering:
•
•
•
•
•

Inga bilar får finnas på området under marknadens öppettider.
Senast 09:45 ska ni köra bort er bil från marknadsområdet.
Tidigast 16.15 får ni köra in er bil på marknadsområdet.
Parkering finns på Jakriborgs gästparkering samt i anslutning till denna, följ P-skyltarna.
Om ni har er bil på området under ej tillåtna tider tar vi ut en avgift på 500 kr. Detta betalas
kontant på plats.

Priser:
Priser om man deltar båda helgerna.
Hantverk
•
•
•

Plats inomhus - 1800 kr/1,8meter.
Bod utomhus - 2600 kr.
Eget stånd utomhus max 6 meter, 3500 kr. Ytterligare meter tillkommer med 500:-/meter.

Livsmedel
•
•
•

Plats inomhus - 3000 kr/1,8meter.
Bod utomhus - 4200 kr.
Eget stånd utomhus - max 6 meter, 4800 kr. Ytterligare meter tillkommer med 500:-/meter.

Priser om man deltar en helg:
Hantverk
•
•
•

Plats inomhus - 1600 kr/1,8meter.
Bod utomhus - 1800 kr.
Eget stånd utomhus - max 6 meter, 2100 kr. Ytterligare meter tillkommer med 500:-/meter.

Livsmedel
•
•
•

Plats inomhus - 2300kr/1,8meter.
Bod utomhus - 3200 kr.
Eget stånd utomhus - max 6 meter, 3800 kr.

Vi fördelar samtliga platser i mån av plats.

Övrigt:
•
•
•
•
•
•
•

Skulle ni sälja slut eller något annat inträffar som gör att ni måste lämna marknaden så
kontakta oss innan ni lämnar.
Endast det som är överenskommet får säljas. Ändringar eller tillägg måste godkännas av Anki
och Lina.
Lämna din plats så som du fann den. Sopor, kartonger och annat skräp kan kastas DAGLIGEN i
den container som finns uppställd på området, på Tempos kundparkering.
Toalett för livsmedelsutställare återkommer vi med information om när vi vet vilka lokaler vi
får tillgång till.
Övriga utställare hänvisas till hyrtoaletterna på torget.
Arrangören tar inget ansvar för de eventuella tillstånd som krävs för försäljning, detta är
utställarens eget ansvar. Arrangören har inga försäkringar som täcker eventuella förluster.
INGA kaffekokare, vattenkokare, små kylskåp eller värmeelement med mera får kopplas in
på er plats.

Kontakt:
Ni når Anki på 0704-451061 och Lina på 0733-593313.
Ni kan även maila på jakriborgsjulmarknad@hotmail.se

Anmälan skickas till:
jakriborgsjulmarknad@hotmail.se
eller
Anki Christiansson
Daliegatan 10
234 41 Lomma

