
 

Härmed inbjuds Ni/Er firma att delta i det 37:e årets Marknad, fredagen den 19 juli 2019 under Festveckan 

i Särna, Norra Dalarna. Marknaden pågår mellan klockan 09.00 och 18.00 genom Särna Centrum. 

 

Platserna är indelade i 3 x 3 meters ”rutor” och fastställt efter detta mått. Vid ”extra djup - bakåt” tillkommer 

150 kronor per ruta i tillägg. Kostnad per ruta och plats är 300 kronor. Kostnad för EL är 100 kronor extra. 

Elen kopplas in på marknadsmorgonen. Pris ovan gäller ”förköp”, vid betalning på plats tillkommer 100 

kronor extra. Beställda platser som är inte tillsatta kl 09 på marknadsdagen kan ges till andra. 

Enligt lag skall en kopia på registreringsbevis skickas med anmälan. Samtidigt görs inbetalning av platshyra till  

BG 5998-6869. Alternativ SWISH 123 602 254.5 OBS. Anmälan är inte giltig förrän full betalning skett. 

Om Ni inte har registreringsbevis skall Ni förklara varför Ni inte är momsregistrerade, t.ex. hobby försäljning. 

Om livsmedelshantering skall förekomma ska särskilt tillstånd inhämtas av Er från kommunens miljö och 

hälsoskyddskontor. 

 

FIRMA  ___________________________________________________________________________ 

 

ADRESS  ___________________________________________________________________________ 

 

POSTNUMMER  _______________________               ORT      ________________________________________ 

 

Momsregistrering nummer eller förklaring  _________________________________________________ 

 

TELEFON  ___________________________      E-POST  ____________________________________ 

 

Varusortiment  ___________________________________________________________________________ 

 

Antal Platser  ___________________                 Antal Meter    _____________    Djup i meter  __________ 

Önskar EL  _____________________  (finns endast ett fåtal, endast vissa områden, först till kvarn.) 

 
Mönstret för marknadsstånd kan ha ändrats, skicka in anmälan snarast för att få er plats så nära som möjligt. 
Om möjligt - önskar samma plats som 2018 _____ 
Andra önskemål _________________________________________________________________________  
 

Om möjligt - platser tilldelas därefter, önskas bil? ________ längd av fordon ____________ 

Bra att veta när ni anländer: på torsdag ________   fredag _______       cirka klockan  _________ 

 

Anmälan skickas på denna blankett senast onsdagen den 19 juni, 2019  

 

Till Särna Festveckan c/o Särnavägen 119 790 90 SÄRNA ELLER festveckan.sarna@gmail.com  
Telefon 070-264 41 28 ELLER 073-043 21 34 

Summa att betala BG 5998-6869 __________________ 

Underskrift  _________________________________ 

 

Namnförtydligande _________________________________ 

Hjärtligt Välkomna till Särnas 2019 Marknad – Alltid vecka 29! 


