
JAKRI AB 

Julmarknad på Jakriborg i Hjärup 2015 
Som tidigare år kommer vi att anordna olika aktiviteter som t ex riddare, 
gycklare, lucia mm. under marknadsdagarna. 

Marknadsdagar 

12-13 & 19-20 dec 2015 kl. 11.00-17.00 

Priser om man står båda helgerna 
 
Plats inne hantverk  1 350 kr/1,8 meter (bord ingår) 

Plats inne livsmedel 1 650 kr/1,8 meter (bord ingår)   
 
Bod ute eller eget stånd hantverk 2000 kr   
 
Bod ute eller eget stånd livsmedel 3000 kr 
 
Priser om man bara står en helg 

Plats inne hantverk  1 000 kr/1,8 meter (bord ingår) 
 
Plats inne livsmedel 1 200 kr/1,8 meter (bord ingår) 
 
Bod ute eller eget stånd hantverk 1 400 kr 
 
Bod ute eller eget stånd livsmedel 1 900 kr 
 

En avgift på 500 kr per dag faktureras i efterhand om ni inte deltar de anmälda 
dagarna eller om ni packar ihop och lämnar marknaden innan stängning. 

1000 kr av avgiften är anmälningsavgift och betalas inte tillbaka vid                  
ev. avbokning. Efter den 23/10 betalas inte resterande avgift tillbaka vid 
avbokning. Detta gäller också om ni anmäler er efter den 23/10.  

Vid sjukdom ska läkarintyg visas för att få återbetalning. 

 

 



JAKRI AB 

Förhyrd plats 

För uppackning är platserna disponibla 14.00-18.00  fredagen 11/12              
samt fredagen 18/12 kl. 16.00-18.00. 

Nerplockning sker 17.00-19.00 söndagen den 13/12 samt söndagen den 20/12. 

Platsen ska vara bemannad under hela öppningstiden och ingen packar ihop 
innan 17.00. 

Platserna inomhus varierar i fråga om värme, golv, väggar, ljus etc. beroende 
på lokal. Bord ingår. 

För dig som säljer livsmedel krävs §16 tillstånd. Detta är utställarens ansvar att 
söka tillstånd och ha det med sig vid kontroll. 

Vi har ingen försäkring och tar inte ansvar för stöld eller skador på utställarens 
varor eller produkter under marknaden.  

Anmälan 

Ska vara oss tillhanda senast måndagen den 31/8 och skickas med post till: 

Anki Christiansson      
Daliegatan 10                  
234 41  Lomma 

Bekräftelse 

Skriftlig bekräftelse på erhållen plats skickas ut till er senast måndagen             
den 21/9 då ni samtidigt erhåller en faktura. 

Betalning 

Senast fredagen den 23/10 ska full likvid ha inkommit till Jakri AB 

Upplysningar 

Anki Christiansson, tfn 0704-451061 eller Lina Christiansson, tfn 0733-593313 
alt. e-post: jakriborgsjulmarknad@hotmail.se  (obs! det skall vara hotmail.se) 

 

 


