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JULMARKNAD i JakriborgJULMARKNAD i JakriborgJULMARKNAD i JakriborgJULMARKNAD i Jakriborg 

 
    
    
Nu är det dags att börja planera Nu är det dags att börja planera Nu är det dags att börja planera Nu är det dags att börja planera ininininför den traditionella för den traditionella för den traditionella för den traditionella och populära och populära och populära och populära 
jjjjulmarknaden iulmarknaden iulmarknaden iulmarknaden i    Jakriborg Jakriborg Jakriborg Jakriborg ”den medeltida Hansastaden”, s”den medeltida Hansastaden”, s”den medeltida Hansastaden”, s”den medeltida Hansastaden”, som ligger i Hjärup om ligger i Hjärup om ligger i Hjärup om ligger i Hjärup 
utanför Lund.utanför Lund.utanför Lund.utanför Lund.        
Marknaden har under sina sex år blivit större och vuxit i antalet utstMarknaden har under sina sex år blivit större och vuxit i antalet utstMarknaden har under sina sex år blivit större och vuxit i antalet utstMarknaden har under sina sex år blivit större och vuxit i antalet utställare och ällare och ällare och ällare och 
besökare. besökare. besökare. besökare. Förra året Förra året Förra året Förra året blev en succéblev en succéblev en succéblev en succé med  med  med  med ca 18ca 18ca 18ca 18    000 besökare. 000 besökare. 000 besökare. 000 besökare.     
    
Idag finns häIdag finns häIdag finns häIdag finns här ca 100 utställare medr ca 100 utställare medr ca 100 utställare medr ca 100 utställare med sina unika  sina unika  sina unika  sina unika hantverkhantverkhantverkhantverk    och matförsäljning.och matförsäljning.och matförsäljning.och matförsäljning.    
Med sin medeltida miljö kommer man lätt i julstämning och dMed sin medeltida miljö kommer man lätt i julstämning och dMed sin medeltida miljö kommer man lätt i julstämning och dMed sin medeltida miljö kommer man lätt i julstämning och detta lockar många etta lockar många etta lockar många etta lockar många 
besökare runt om i landet. Medbesökare runt om i landet. Medbesökare runt om i landet. Medbesökare runt om i landet. Med tåget som stannar utanför Jakriborg tar det  tåget som stannar utanför Jakriborg tar det  tåget som stannar utanför Jakriborg tar det  tåget som stannar utanför Jakriborg tar det     
3 min3 min3 min3 min till Lund och 9 min till Malmö, så kliv ur tåget och in i medeltiden. till Lund och 9 min till Malmö, så kliv ur tåget och in i medeltiden. till Lund och 9 min till Malmö, så kliv ur tåget och in i medeltiden. till Lund och 9 min till Malmö, så kliv ur tåget och in i medeltiden.    
    
Detta Detta Detta Detta årårårår    blirblirblirblir    marknaden 12, 13 marknaden 12, 13 marknaden 12, 13 marknaden 12, 13 dedededecembercembercembercember och 19, 20  och 19, 20  och 19, 20  och 19, 20 decemberdecemberdecemberdecember....    
Vi Vi Vi Vi hahahaharrrr öppet mellan klockan  öppet mellan klockan  öppet mellan klockan  öppet mellan klockan 11.0011.0011.0011.00----18181818.00 dessa dagar.00 dessa dagar.00 dessa dagar.00 dessa dagar....    
    
Liksom tidigare årLiksom tidigare årLiksom tidigare årLiksom tidigare år kommer vi att anordna olika aktiviteter som t.ex. kommer vi att anordna olika aktiviteter som t.ex. kommer vi att anordna olika aktiviteter som t.ex. kommer vi att anordna olika aktiviteter som t.ex.    
luciatåg, ponnyridning, tomte, luciatåg, ponnyridning, tomte, luciatåg, ponnyridning, tomte, luciatåg, ponnyridning, tomte, riddare riddare riddare riddare m.m. m.m. m.m. m.m.     
    
Ute har vi 20 Ute har vi 20 Ute har vi 20 Ute har vi 20 st försäljningsstånd och naturligtvis är Ni välkomna med eget st försäljningsstånd och naturligtvis är Ni välkomna med eget st försäljningsstånd och naturligtvis är Ni välkomna med eget st försäljningsstånd och naturligtvis är Ni välkomna med eget 
stånd eller vagnstånd eller vagnstånd eller vagnstånd eller vagn....    
Inne har vi 5 st lokaler i olika storlekar, varav en i källarplanInne har vi 5 st lokaler i olika storlekar, varav en i källarplanInne har vi 5 st lokaler i olika storlekar, varav en i källarplanInne har vi 5 st lokaler i olika storlekar, varav en i källarplan....    
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PriserPriserPriserPriser    
    

MatförsäljningMatförsäljningMatförsäljningMatförsäljning    
12+13 dec 1500 kr, 19+2012+13 dec 1500 kr, 19+2012+13 dec 1500 kr, 19+2012+13 dec 1500 kr, 19+20 dec 1500 kr dec 1500 kr dec 1500 kr dec 1500 kr        
Boka båda helgerna för 2200 krBoka båda helgerna för 2200 krBoka båda helgerna för 2200 krBoka båda helgerna för 2200 kr    

    
    

Övrig försäljningÖvrig försäljningÖvrig försäljningÖvrig försäljning    
12+13 dec 900 kr, 19+2012+13 dec 900 kr, 19+2012+13 dec 900 kr, 19+2012+13 dec 900 kr, 19+20 dec 900 kr dec 900 kr dec 900 kr dec 900 kr        
Boka båda helgerna för 1400 krBoka båda helgerna för 1400 krBoka båda helgerna för 1400 krBoka båda helgerna för 1400 kr    

    
Monterplats inne är 3 meter, därefter 200 kr per meter.Monterplats inne är 3 meter, därefter 200 kr per meter.Monterplats inne är 3 meter, därefter 200 kr per meter.Monterplats inne är 3 meter, därefter 200 kr per meter.    

    
    
800 kr800 kr800 kr800 kr av avgiften är anmäln av avgiften är anmäln av avgiften är anmäln av avgiften är anmälningsavgift och betalas inte tillbakaingsavgift och betalas inte tillbakaingsavgift och betalas inte tillbakaingsavgift och betalas inte tillbaka vid  vid  vid  vid ev. ev. ev. ev. 
avbokning.  Efteravbokning.  Efteravbokning.  Efteravbokning.  Efter 1 nov betalas inte resterande avgift tillbaka vid avbokning 1 nov betalas inte resterande avgift tillbaka vid avbokning 1 nov betalas inte resterande avgift tillbaka vid avbokning 1 nov betalas inte resterande avgift tillbaka vid avbokning....    
Detta Detta Detta Detta gäller också om Ni anmäler er efter den 1 nov.gäller också om Ni anmäler er efter den 1 nov.gäller också om Ni anmäler er efter den 1 nov.gäller också om Ni anmäler er efter den 1 nov.    
Vid sjukdom ska läkariVid sjukdom ska läkariVid sjukdom ska läkariVid sjukdom ska läkarintyg visas för att få återbetalningntyg visas för att få återbetalningntyg visas för att få återbetalningntyg visas för att få återbetalning....    
    
En avgift på 500 kr tas ut i efterhand om Ni inte deltar de bokade dagarna eller En avgift på 500 kr tas ut i efterhand om Ni inte deltar de bokade dagarna eller En avgift på 500 kr tas ut i efterhand om Ni inte deltar de bokade dagarna eller En avgift på 500 kr tas ut i efterhand om Ni inte deltar de bokade dagarna eller 
om man plockar undan och lämnar marknaden innan stängning.  om man plockar undan och lämnar marknaden innan stängning.  om man plockar undan och lämnar marknaden innan stängning.  om man plockar undan och lämnar marknaden innan stängning.  ((((DetDetDetDetta hade vi ta hade vi ta hade vi ta hade vi 
tidigare somtidigare somtidigare somtidigare som en de en de en de en depositionsavgiftpositionsavgiftpositionsavgiftpositionsavgift))))....    
    
För dig som säljer livsmedel krävs § 16 tillstånd. Det är utFör dig som säljer livsmedel krävs § 16 tillstånd. Det är utFör dig som säljer livsmedel krävs § 16 tillstånd. Det är utFör dig som säljer livsmedel krävs § 16 tillstånd. Det är utställarens uppgift att ställarens uppgift att ställarens uppgift att ställarens uppgift att 
söka och ha tillståndet med sig vid kontroll.söka och ha tillståndet med sig vid kontroll.söka och ha tillståndet med sig vid kontroll.söka och ha tillståndet med sig vid kontroll.    
    
Inget extra tillkommer för el mInget extra tillkommer för el mInget extra tillkommer för el mInget extra tillkommer för el men vi behöver veta hur mycket en vi behöver veta hur mycket en vi behöver veta hur mycket en vi behöver veta hur mycket Ni behöverNi behöverNi behöverNi behöver,,,, fyll i  fyll i  fyll i  fyll i 
på anmälningsblanketten.på anmälningsblanketten.på anmälningsblanketten.på anmälningsblanketten.    
Ni tar själv mNi tar själv mNi tar själv mNi tar själv med skarvsladdar, fördelningsdosoed skarvsladdar, fördelningsdosoed skarvsladdar, fördelningsdosoed skarvsladdar, fördelningsdosorrrr m.m. m.m. m.m. m.m.    
    
Bord finns att hyraBord finns att hyraBord finns att hyraBord finns att hyra    och detoch detoch detoch detta ta ta ta bokas på anmälningsblanketten.bokas på anmälningsblanketten.bokas på anmälningsblanketten.bokas på anmälningsblanketten.    
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BoendeBoendeBoendeBoende    
    

Carlsgårdens Bed & BreakfastCarlsgårdens Bed & BreakfastCarlsgårdens Bed & BreakfastCarlsgårdens Bed & Breakfast    
Tel 046 Tel 046 Tel 046 Tel 046 ----25 57 6925 57 6925 57 6925 57 69    

Särslövs Bed&BreakfastSärslövs Bed&BreakfastSärslövs Bed&BreakfastSärslövs Bed&Breakfast    
Tel: 040Tel: 040Tel: 040Tel: 040----44 52 1244 52 1244 52 1244 52 12    

Vragerup Bed&BreakfastVragerup Bed&BreakfastVragerup Bed&BreakfastVragerup Bed&Breakfast    
Tel: 046Tel: 046Tel: 046Tel: 046----211 24 51 0708211 24 51 0708211 24 51 0708211 24 51 0708----21 24 5121 24 5121 24 5121 24 51    

Fler boende finns i Lund.Fler boende finns i Lund.Fler boende finns i Lund.Fler boende finns i Lund.    

 

    
    
Till Er utställare som var med föTill Er utställare som var med föTill Er utställare som var med föTill Er utställare som var med förra året hoppas Vi på ett återseende och för Er rra året hoppas Vi på ett återseende och för Er rra året hoppas Vi på ett återseende och för Er rra året hoppas Vi på ett återseende och för Er 
som inte provat marknaden på Jakriborg, tveka inte utan anmäl ditt intresse som inte provat marknaden på Jakriborg, tveka inte utan anmäl ditt intresse som inte provat marknaden på Jakriborg, tveka inte utan anmäl ditt intresse som inte provat marknaden på Jakriborg, tveka inte utan anmäl ditt intresse 
nu…nu…nu…nu…    
    

Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!Varmt Välkomna!    
    
För vidare informatiFör vidare informatiFör vidare informatiFör vidare information och anmälan kontakta on och anmälan kontakta on och anmälan kontakta on och anmälan kontakta Lottie Lottie Lottie Lottie NilssonNilssonNilssonNilsson    
tfntfntfntfn 070 070 070 070----3809491380949138094913809491 eller mail: eller mail: eller mail: eller mail:        lottie@manshed.selottie@manshed.selottie@manshed.selottie@manshed.se    
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                       Anmälan till julmarknad Jakriborg 2009Anmälan till julmarknad Jakriborg 2009Anmälan till julmarknad Jakriborg 2009Anmälan till julmarknad Jakriborg 2009 
    

Namn________________________Namn________________________Namn________________________Namn________________________    
Adress________________________Adress________________________Adress________________________Adress________________________    
Postnr________________________Postnr________________________Postnr________________________Postnr________________________    
Ort___Ort___Ort___Ort_______________________________________________________________________________________________    
Företag_______________________Företag_______________________Företag_______________________Företag_______________________    
Person/Org.nr___________________Person/Org.nr___________________Person/Org.nr___________________Person/Org.nr___________________    

Telefon__________________Telefon__________________Telefon__________________Telefon__________________    
Mobil___________________Mobil___________________Mobil___________________Mobil___________________    

EEEE----Mail_____________________________________Mail_____________________________________Mail_____________________________________Mail_____________________________________    
    

12,13 dec  12,13 dec  12,13 dec  12,13 dec  �  19,20 dec19,20 dec19,20 dec19,20 dec  �  12,13 samt 19,20 dec  12,13 samt 19,20 dec  12,13 samt 19,20 dec  12,13 samt 19,20 dec  � 

    

Jag säljer följande hantverk/livsmedel:Jag säljer följande hantverk/livsmedel:Jag säljer följande hantverk/livsmedel:Jag säljer följande hantverk/livsmedel:        
Nya utställare bifoga fotoNya utställare bifoga fotoNya utställare bifoga fotoNya utställare bifoga foto    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

    
Ute  Ute  Ute  Ute  �  Inne  Inne  Inne  Inne  �  �  �  �  Egen vagn/stånd ute  Egen vagn/stånd ute  Egen vagn/stånd ute  Egen vagn/stånd ute  ����    

    
Hyra bord a 50 kr/bord oavsett antal dagarHyra bord a 50 kr/bord oavsett antal dagarHyra bord a 50 kr/bord oavsett antal dagarHyra bord a 50 kr/bord oavsett antal dagar    

Längd 1.20 ____antalLängd 1.20 ____antalLängd 1.20 ____antalLängd 1.20 ____antal,      ,      ,      ,      1.50____antal1.50____antal1.50____antal1.50____antal,      ,      ,      ,      1.80____antal1.80____antal1.80____antal1.80____antal    
    
ElElElEl    

220v  220v  220v  220v  �  �  �  �  16 ampere  16 ampere  16 ampere  16 ampere  �  �  �  �  32 ampere  32 ampere  32 ampere  32 ampere  ����    

    

Mässtidning alternativt länkar på hemsidan Mässtidning alternativt länkar på hemsidan Mässtidning alternativt länkar på hemsidan Mässtidning alternativt länkar på hemsidan är något vi tänkt jobba med och är något vi tänkt jobba med och är något vi tänkt jobba med och är något vi tänkt jobba med och 
undrar hur många som är intresserade av att vara med:undrar hur många som är intresserade av att vara med:undrar hur många som är intresserade av att vara med:undrar hur många som är intresserade av att vara med:    
Mässtidning 100kr ( kontaktuppgifter, alster)  Mässtidning 100kr ( kontaktuppgifter, alster)  Mässtidning 100kr ( kontaktuppgifter, alster)  Mässtidning 100kr ( kontaktuppgifter, alster)  ����    

Mässtidning 300 kr (kontaktuppgifter, alster, annons)  Mässtidning 300 kr (kontaktuppgifter, alster, annons)  Mässtidning 300 kr (kontaktuppgifter, alster, annons)  Mässtidning 300 kr (kontaktuppgifter, alster, annons)  ����    

Hemsida 0 kr (kontaktuppgifter, alster)  Hemsida 0 kr (kontaktuppgifter, alster)  Hemsida 0 kr (kontaktuppgifter, alster)  Hemsida 0 kr (kontaktuppgifter, alster)  ����    

Hemsida 15Hemsida 15Hemsida 15Hemsida 150 kr (konta0 kr (konta0 kr (konta0 kr (kontaktuppgifter, alster, annons)  ktuppgifter, alster, annons)  ktuppgifter, alster, annons)  ktuppgifter, alster, annons)  ����    
    

Skicka anmälan till LoSkicka anmälan till LoSkicka anmälan till LoSkicka anmälan till Lottie Nilsson Möllebergabyväg 14, ttie Nilsson Möllebergabyväg 14, ttie Nilsson Möllebergabyväg 14, ttie Nilsson Möllebergabyväg 14, 245245245245    93 Staffanstorp93 Staffanstorp93 Staffanstorp93 Staffanstorp    
eller eller eller eller lottie@manshed.selottie@manshed.selottie@manshed.selottie@manshed.se    
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