Välkommen till
Knallemarknad 17 juli 2021
Vi har inte gett upp!
Vår förhoppning är att kunna arrangera Grisslehamnsdagen lördagen den 17 juli 2021 kl 10-15. Men allt
beror på hur Coronaepidemin utvecklar sig. Vi kan med ganska kort varsel arrangera Grisslehamnsdagen
under förutsättning att vi har intresserade Knallar. Förra årets knallemarknad fungerade utmärkt med
den Coronasäkring vi hade då. Det kan vi naturligtvis göra om - om restriktionerna ändras. Förra året
gällde 50 deltagare, just nu gäller max 8 deltagare som får vistas på dansbaneområdet - oavsett hur stor
det är.
Anmäl dig om du är intresserad. Blir det inget får du pengarna tillbaka.

Bokning
Bokning av plats ska göras på bifogad blankett ”Torg och marknadshandel 2019”. Där kan även önskemål
om platsområde anges (se bifogad karta) OBS! Vi försöker naturligtvis tillgodose allas önskemål så gott
det går. Men det kan ske omplaceringar innan pusslet har gått ihop. Tag med egna bord.
Var noga med att ange vad du har till försäljning. Vi försöker begränsa antalet knallar med samma utbud
till två. Vi förbehåller oss rätten att välja ut knallar om det blir flera/många som har samma utbud.
Plats är garanterad först då betalning är gjord. Om vi tackar nej till någon återbetalas avgiften. Sista
anmälningsdag 20 juni. Vid återbud tidigare än 20 juni återbetalas avgiften med avdrag på 200 kr i
expeditionsavgift. Vid återbud efter den 20 juni debiteras full avgift. Om marknaden blir inställd får du
tillbaka hela avgiften.

Avgifter
•
•
•

per modul 3,3x3,3m
700 kr
x-tra avgift för CEE-utag (el, en-fas) 100 kr
x-tra avgift för P-plats (begränsat) 200 kr

Avgiften faktureras efter anmälan.
OBS platsen endast preliminärt bokad till dess betalning skett.

Parkering
All parkering sker på anvisade parkeringsplatser vid infarten till dansbanan/idrottsplatsen.
Parkeringsplatserna är avgiftsbelagda (troligen 50 kr).

Aktiviteter på Hamnplan
Förutom knallemarknad blir det strömmingsgrillning, lotterier, fiskdamm och tävlingar. Mer information
om hela Grisslehamnsdagen kommer till anmälda knallar under våren.
Välkommen med din anmälan
Marianne Bjarneskans
ordförande/projektansvarig
Grisslehamns Sportklubb
Medborgarvägen 6
764 56 Grisslehamn

Bg 626 8437
info@grisslehamnssportklubb.se
www.grisslehamnssportklubb.se
www.facebook.com/Grisslehamnsdagen
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Marianne Bjarneskans
Mobil 0703 323 474

