VÄNNÄSDAGARNA 2018
med Gatufest

6-7-8 juli
Välkommen till 42:e upplagan av Vännäsdagarna !
Vi hälsar ”knallar” och försäljaren från när och fjärran välkomna till Vännäsdagarna. Många har redan hittat hit, men
även nya välkomna. Vännäs, med bara 30 km till Umeå, ligger strategiskt för en stor marknad i södra Västerbotten.
Vännäsdagarna har traditionellt över 25.000 besökare.
Flytt in till centrum !
Tillsammans med Vännäs Utvecklingsteam har vi skapat en Gatufest – flera småscener, gratis entré mm. Prägeln av
en familjefest bygger vi vidare på detta även i år. Detta utvecklar vi detta år ännu mera och hoppas därigenom på att
utveckla marknadsdagarna till något ännu större, med ännu fler besökare.
Marknadsområde !
Marknadsområdet ligger på och i anslutning till Ö Järnvägsgatan. Detta ger möjlighet att bygga ett område som sitter
ihop utan ”ändtarmar”. Vi kommer att samarbeta med köpmännen och kommunen, vilket ger en bredare
marknadsföringen av arrangemanget. Som arrangörer kommer vi att göra allt för att både knallar och besökare ska
bli nöjda med ett besök på Vännäsdagarna 2018.

Marknadsbestämmelser för Vännäsdagarna
Inbetalning och bokning:
Bokning av marknadsplats skall ske senast 2018.04.30. Den som inte betalt bekräftad plats enligt bokningsbekräftelsen förlorar rätten till sin plats. Fördelning av marknadsplatser sker enligt följande:
1.
Försäljare som deltagit i tidigare års marknader har förtur till en plats enligt önskemål.
2.
Nya försäljare utplaceras i turordning , enligt önskemål på resterande platser.
Övrigt

Betalda men ej utnyttjade platser tilldelas andra försäljare efter 10.00 första marknadsdagen om
försäljaren inte meddelat ev. förhinder.

Återbetalning av beställd plats sker endast om försäljaren avbeställer platsen före första
marknadsdagen. En adm.avgift uttages dock med 200:-.

Försäljning av smällare, stinkbomber, ärtrör, serpentinspray eller andra varor som kan störa
ordningen eller väcka förargelse hos allmänheten är förbjuden.

Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet försäljare per produkt med samma
sortiment samt mot oss konkurrerande varusortiment.

Ensamrätt gäller för försäljning av kaffe, korv, hamburgare, popcorn, munkar, varma chips.

Försäljare är skyldig att i anslutning till sin plats ha en väl synlig skylt med uppgifter om firmanamn,
adress och telefonnummer.

Försäljning av livsmedel skall godkännas av den lokala hälsovårdsmyndigheten. Beställ bankett på
telefon 0935-140 00.

Försäljare som kommer oanmäld kommer att hänvisas till ett antal ”drop in” platser.

Försäljare som kommer med ett annat sortiment än på anmälan, kan komma att flyttas till annan
plats.
Pris för marknadsplats
Marknadsplats 3m ........600:Elanslutning 220 V....... 100:-/uttag, 380 V........ 200:-/uttag
Marknadstider:

Fredag - Lördag 11 - 18 Söndag 11-17

Än en gång välkommen till Vännäs !
Ove Nordin Marknadsgeneral

