Anvisningar för dig som är med på julmarknaden
Anmäl dig på blankett för Marknadsplats
Har du specifika önskemål/önskar särskild plats etc, behöver vi din anmälan senast 19 november.
Sista datum för garanterad plats är 26 november, därefter i mån av plats.
Glöm inte att boka elström om du behöver detta och beskriv vad du ska använda den till.
Bokar du ”plats 3x3m” vill vi veta om du tänker nyttja den för eget marknadsstånd, partytält eller
”möblera” den på annat sätt. Detta underlättar för oss, så att vi ger dig rätt placering i centrumet.
Dina önskemål beaktar vi varefter de kommer in, men slutgiltig placering är klar först senast dagen
innan aktiviteten.
Behöver du p-plats, så fyll i detta på blanketten.
Information: MoLeKul, Monica Leksell Kulturtjänst, molekul@live.se, telefon 073-714 22 65 (kl 10–22)
Obs! att antalet marknadsstånd och bord är begränsat, så först till kvarn gäller för dessa.

Villkor för alla som hyr Marknadsplats:
• Marknadsplatserna är endast till för försäljning. För mat och dryck gäller särskilda regler, kontakta oss före anmälan.
• Vi förbehåller oss rätten att neka viss typ av försäljning t ex av konkurrensskäl.
• Anmälan är bindande om inget annat avtalats. Fakturan måste vara betald före aktivitetsdagen. Observera att utebliven
betalning ej räknas som återbud, utan betalningskrav kvarstår. Återbud kan endast göras via direktkontakt med Monica
Leksell.
• Med anledning av skattemyndigheternas regler behöver vi företagets/föreningens organisationsnummer alternativt en
ansvarig privatperson med dennes personnummer.
• Tänk på att du måste kunna skriva kvitto.
• Du måste vara på plats i god tid och vara färdiguppackad till kl 14.45.
• Du får börja sälja så fort du gjord i ordning din plats.
• Du får inte börja plocka ihop förrän efter att marknaden stängt, dvs kl 20.
• Du får köra in för avlastning, men bilen ska ut från centrumet så fort som möjligt efter avlastning.
Tänk på att centrumet är öppet när du kommer, så kör försiktigt!
Inga bilar får finnas i centrumet medan marknaden pågår.
• Håll rent och snyggt kring din marknadsplats! Du ombesörjer själv för städning och bortforsling av egna sopor och
annat. Du får inte lämna kvar något, som inte fanns där när du kom.
• Du ansvarar för att se till att framkomligheten är god vid den egna aktiviteten och se till att du inte stänger av eller
hindrar framkomligheten för utryckningsfordon – dvs håll dig inom din marknadsplats.
• Vi tillhandahåller endast el efter överenskommelse. Medtag egna skarvsladdar om du beställt el.

Tider den 6 december:
Tilldelning av marknadsplats

kl 12.30 – 14.00

Du får karta med placeringar via mail senast dagen före marknaden.

Uppmontering av marknadsstånd/bord klart senast:

kl 13.30

Vi levererar ut och monterar upp marknadsstånden/borden.

Tömning av marknadsstånd:

senast kl 20.30

Därefter plockar vi ner och transporterar bort marknadsstånden/borden.

OBS!
Meddela oss i anmälan om du behöver tillgång till din plats före kl 12.30 eller ditt bord före kl 13.30.
Vi som arbetar med aktiviteten och kan svara på frågor har orange/gula västar på oss.

Vi ser fram emot en trevlig Julmarknad tillsammans i Bro Centrum!

