Västerås 2018-09-10

Jul på Vallby Friluftsmuseum
Julen börjar på Vallby Friluftsmuseum! På vår gammaldags julmarknad finns något för alla som längtar efter julen.
I marknadsvimlet hörs de klassiska julsångerna och bland de frostnupna gårdarna syns spår av gårdstomten.
Årets julmarknad äger rum 1-2 december 11.00–16.00. Du är välkommen att anmäla ditt intresse för att delta.
Det är möjligt att delta endast en dag. Museet anvisar då vilken av dagarna som blir aktuell.
Marknaden äger huvudsakligen rum utomhus och antalet platser är begränsat. Hyra av plats inklusive
marknadsstånd med markis (1,8x0,8 m) samt belysning kostar 800 kronor för två dagar. Tillgång till el kostar
50 kr. Önskar man delta endast en dag kostar ett marknadsstånd 500 kronor. Ett fåtal platser med bord finns
tillgängliga inomhus i Bomanska gården och Skultunaboden.
Vallby Friluftsmuseum ser gärna att du bidrar med hantverk av hög kvalitet i småskalig tillverkning. Är du ny
utställare, beskriv dina produkter så noggrant som möjligt eller skicka med bilder. Museet förbehåller sig rätten
att göra ett urval bland intresseanmälningarna för att få ett marknadsutbud som är så välförsett, kvalitetsinriktat
och varierat som möjligt. Har ni några frågor eller funderingar gällande julmarknaden, ring undertecknad på
021-39 80 19.
Sänd intresseanmälan om deltagande senast den 30 september. Besked om plats, betalningsinformation och
praktiska detaljer kring arrangemanget lämnas senast vecka 43.
Talongen skickas in till:
Vallby Friluftsmuseum
Kultur-, idrotts-och fritidsförvaltningen
721 87 Västerås

Svar kan även mailas in till:
vallby.friluftsmuseum@vasteras.se
Vänligen svara på samtliga uppgifter som efterfrågas nedan.

Vänliga hälsningar
Nina Larsen Welander
Intendent

Intresseanmälan till julmarknad på Vallby Friluftsmuseum 1-2 december 2018
Namn/företag:
Beskrivning av produkter:
Org.nr./personnr:

Hemsida eller motsvarande:

Adress och postnr:
Telefon:

Mailadress:

Jag/vi önskar alternativ nr:
1. Ett marknadsstånd 1 dag, 500 kr
2. Två marknadsstånd, 1 dag, 800 kr
(endast i mån av plats)
3. Ett bord inomhus 1 dag, 500 kr

4. Ett marknadsstånd 2 dagar, 800 kr
5. Två marknadsstånd, 2 dagar, 1500 kr
(endast i mån av plats)
6. Ett bord inomhus 2 dagar, 800 kr
7. Tillgång till el 50 kr

Jag samtycker till att mitt namn (om personnamn) publiceras på museets hemsida, sociala medier samt
trycksaker i samband med marknadsföring och information om Jul på Vallby och julmarknaden.
Dina person- och kontaktuppgifter används endast i samband med Jul på Vallby och julmarknaden.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter inom Västerås Stad
https://www.vasteras.se/undermeny/annat/om-webbplatsen/om-personuppgifter.html

