
 
 

Anmälningsavgift: 

För säljare med eget salustånd är avgiften 500 SEK per marknadsyta 3x3 meter för tre dagar.  6x3 

meter = 1 000 kr. 9x3 meter = 1 500 kr. Maxlängd för salutält/saluyta är 9 meter. Justering av pris 

och anpassning av kvm kan förekomma. 

Vill Du hyra salubord (möjlighet till eget tygtak) av oss är avgiften 1000 SEK, marknadsyta 

3x3m.  

För hantverkare är avgiften 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 100  

SEK/tält tas ut.  Förutsättningen för att räknas till hantverkare är att den huvudsakliga verksamheten 

under marknaden är att visa upp hantverkandet på plats. Arrangör bedömmer vad som är hantverk, 

kontakta Sophie 0702706145 för frågor om vad som är hantverk och vad som tillåts säljas. 

 

För boende är avgiften för själva platsen 0 SEK, däremot kommer en serviceavgift om 100 SEK/tält tas ut.  

El under festivalperioden kostar 200 SEK.  

OBS! El är i första hand förbehållet husvagnsplats, försäljning av matvaror och vid medicinska skäl.  

Då vi har begränsade möjligheter till laddning av mobiler etc. vill vi påminna om att ta med Powerbank, 

solcellsladdare o.s.v. 

Bekräftelse  
När anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, så kommer vi att skicka ut 

bekräftelser.  Bekräftelsen innehåller info om platsnummer, avgift att betala samt Parkeringslapp att 

lägga i rutan på bilen.  

Reservlista  
Från dess att anmälningstiden gått ut, alternativt om området blir fullt tidigare, kommer  inskickade 

anmälningar att placeras på en reservlista. Blir Du placerad på denna lista kommer Du att få meddelande 

om detta.  



Marknadsregler gällande deltagare Alnö Medeltidsdagar 

Avgifter 

 

Alla avgifter skall vara betalda vid sista betaldag, vi kommer inte att acceptera betalning på plats.  

 

Körning med fordon på området  

Fredag: 

Senast 13.30 skall alla fordon vara ute från marknadsområdet. Inga bilar får köras in efter stängning. 

(Undantaget leveranser till restauranger på området.)  

Lördag: 

Senast 09.00 skall alla fordon vara ute från marknadsområdet. Inga bilar får köras in efter stängning. 

(Undantaget leveranser till restauranger på området.) 

Söndag: 

Inga bilar inne på området tidigare än 30 minuter efter stängning. D.v.s. ingen får köra 

in på området före kl.16.30. 

 

Övrigt 

• Respektera öppettiderna. Det är inte tillåtet att plocka ihop sina varor/tält före marknaden 

stänger såvida inte någon ur arrangörsstaben säger annat. Vill man hålla öppet längre fredag 

och lördag så är det upp till var och en. 

• Samtliga varor och aktiviteter skall, i förväg, vara anmälda till och godkända av föreningen. Vi 

undanber oss uttryckligen sådant som helt enkelt inte kan ha förekommit under medeltiden 

eller som saknar anknytning till medeltid. Styrelse äger rätt att neka till sådant som bedöms ligga 

utanför ramarna för festivalen. Kontroller kommer att ske regelbundet under hela 

festivalhelgen. Deltagare som inte respekterar våra regler riskerar att bli avhyst från området. 

Kontakta på förhand Sophie 0702706145 för frågor om vad som är hantverk och vad som tillåts 

säljas. 

 

• Marknadsvaror får inte exponeras på eller i plastpåsar, plastkaraffer/-skålar, termosar, folie, på 

plastgalgar etc. 

• Tältens stommar skall vara av trä och av vikinga-/medeltida typ. 

• Undantag godkänns av staben och skall vara anmält i förväg. 

• Förvara inte plastpåsar-/backar, kylväskor, plastflaskor och övriga moderna föremål synligt. Tänk 

på att försöka hålla en så historiskt rätt miljö som möjligt. 

• Vid all försäljning av mat/livsmedel krävs att alla erforderliga tillstånd finns. Det är försäljarens 
uppgift att söka och att ha alla tillstånd i ordning. 

• Tänk på att vara  tidsenligt klädda – tänk även på skorna i möjligaste mån. 



• För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas under hela marknaden och att öppettiderna 

respekteras. Försäljare får inte utebli från sin plats utan synnerligen goda skäl. Avanmälan skall 

ske i god tid. 

• Eldning är på området är under inga premisser tillåtet. Undantaget är smeder på anvisad plats. 

Rökruta kommer att finnas. 

• Det är inte tillåtet att synligt röka cigaretter, prata i mobiltelefon eller att dricka alkohol under 

marknaden öppettider.  

• Höga krav ställs på sophanteringen. Deltagare ska hålla rent och fint på sin plats. Sopor från 

lägren skall slängas i containern vid husvagnsparkeringen eller tas med från området och INTE i 

sopkorgarna på området. Behövs ytterligare soppåsar, säg till i staben  

• Hundar, katter, hästar och andra djur skall hållas selade/kopplade/i bur och under uppsikt. Glöm 
inte plocka upp efter dem. 

• Parkering sker på anvisad plats snarast efter urlastning med P-lapp liggandes tydligt i framrutan. 

(P-lapp skickas tillsammans med bekräftelsen.) 

 

 

Vid oklarheter eller funderingar – fråga! 

 

 


