i Strömsund 11–14 juli 2019
med knallemarknad 12–14 juli

Information om årets knallemarknad samt mattorg
Marknadsplatsen ligger vid Ströms hembygdsgård med utsikt över vackra Ströms Vattudal. Knallemarknaden
ligger på gräsområdet bakom Magasinet och mattorget återfinns mellan tivolit och kyrkogården.
Lämna er anmälan senast 15 maj 2019 till mejl: knallarna2015@hotmail.com eller per post: IFK Strömsund,
Ramselevägen 29, 833 35 Strömsund. Vi bekräftar er anmälan via mejl eller sms.
Platshyra: Marknadsplats, per 3 meter: 		
El i begränsad omfattning – 10 A
El i begränsad omfattning – 16 A

600 kronor
150 kronor
250 kronor

Försäljningstider KNALLEMARKNAD
Fredag och lördag 		
Söndag			

10.00–18.00
10.00–15.00

Försäljningstider MATTORGET
Torsdag			
Fredag och lördag		
Söndag			

15.00-21.00
10.00-21.00
10.00-15.00

OBS: Kvällstaxa för försäljning efter klockan 21.00 debiteras med 250 kronor per kväll.
Duschmöjligheter kommer att finnas på Strömsunds camping (öppet dygnet runt).
OBS. Nattetid är genomgången från knalleområdet till toaletterna vid stora scenen låst. Om möjligt kommer vi att
placera en bajamaja i anslutning till ingången vid knalleområdet.

Villkor
Den totala hyreskostnaden ska vara oss tillhanda senast 19 juni 2019 till bankgirokonto
5321-9515. Möjlighet till kontantbetalning på plats finns men då tillkommer en avgift på
20 procent av det totala hyresbeloppet.
Om ni inte kan medverka måste platsen avbokas senast den 30 juni 2019. Vid senare
avbokning återbetalas beloppet endast mot uppvisande av läkarintyg. Om ni bokat plats
och ej kommer debiteras ni fullt pris. Detta godkänner ni genom att ni undertecknat
detta avtal och återsänt det till oss.
Om fler knallar med liknande sortiment anmäler intresse är det turordning som gäller.
För information om knallemarknad/mattorg kontakta
Marie Lundqvist 070-202 09 65
Malou Mattsson 070-694 23 63
eller per mejl: knallarna2015@hotmail.com, www.dundermarknan.se
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Anmälan till Dundermarknaden 11–14 juli 2019
Företagsnamn: ______________________________________________________________________________
Org.nr _________________________________________________
Namn: _____________________________________________________________________________________
Adress: ____________________________________________________________________________________
Tel: ______________________________________ E-post: ___________________________________________
Sortiment: __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Hyra antal meter: __________________

El:

10A

16A

(ringa in önskat alternativ)

OBS: För att få tillgång till el måste det bokas i anmälan. Det gäller all el ni använder (ex kassaregister, vattenkokare, värmefläkt etc). Vi dimensionerar elskåp osv efter anmälarnas önskemål och felaktig användning drabbar
alla. Ni får bara tillgång till den el ni anmält att ni behöver. Det kan vara omöjligt att få tillgång till el om detta
inte bokats i anmälan. Ni ska ha med egna godkända, jordade och felfria kablar.
Övriga önskemål: ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Underskrift: _______________________________________________________________________________
Nedan följer några krav för medverkan på Dundermarknaden 2019. Dessa krav har vi specificerat efter att ha tagit
del av de svar vi fick på 2014 års enkät som vi delade ut bland medverkande knallar.
1. Specificera hela sortimentet noggrant. Endast de produkter ni vid anmälan uppgett att ni ska sälja får säljas.
I annat fall kan vi be er sluta sälja de varor ni inte specificerat i er anmälan. Exempel: Det räcker inte att uppge
”hantverk”, ni måste precisera sortimentet. Detta för att underlätta placeringen av knallarna. Ni får inte sälja
produkter som inte är godkända i Sverige. Ni får inte heller sälja eller använda explosiva varor såsom smällare.
2. Övriga önskemål. Om ni av personliga eller försäljningsmässiga skäl inte önskar stå bredvid någon specifik
knalle måste detta uppges i anmälan. Det kan vara mycket svårt, eller omöjligt, att ändra på placeringar i 		
efterhand.
3. Disponering av bokad yta och kringyta. Om ni ska ha bil/husvagn/husbil/släpvagn i anslutning till 		
försäljningsplatsen måste detta anges vid anmälan. Ekipaget bakom er försäljningsplats får ej på längden 		
överskrida de antal meter ni betalar för. Maxbredd på fordon/släpvagn är två meter.
I annat fall MÅSTE ni boka extra plats för ert fordon/släp. Vi debiterar då en kostnad om 100 kronor per meter
för ert fordon/släp. Om ert ekipage kräver extra höjdutrymme måste ni ange det i er anmälan. Eventuella önskemål om extrametrar specificeras under punkten ”Övriga önskemål” på anmälan. OBS: Knallemarknadens gräsplan kan ha mindre ojämnheter eller små lutningar. Ta därför
med egna träklossar/brädor eller liknande för önskad
Marknadsområdet
korrigering av ert ekipage.
Det finns möjlighet att gratis parkera husvagn/husbil/släpvagn
strax utanför marknadsområdet. OBS: Det finns ingen möjlighet
till eluppkoppling vid den kostnadsfria parkeringen.
4. Städning. Ni ansvarar för att den plats med kringyta samt
eventuell bokad extra yta, är välstädad vid er avfärd söndag
14 juli 2019. Om så inte är fallet dokumenteras platsen med
foto och vi debiterar en städavgift på 750 kronor. Ni godkänner
detta genom att underteckna och återsända denna anmälan.

Varmt välkomna!

