
ULL I UPPLANDS JULMARKNAD

27 November 2021 kl. 11.00-16.00

En liten påminnelse - vi har nu bara 4 bord kvar, så hade du tänkt vara med på årets

julmarknad i Vaksalaskolans matsal men ännu ej hunnit anmäla dig, gör det nu!

Information:

Inomhus - OBS endast 4 platser kvar. Du får ett bord 170 x 75 och stol. P.s ta med en duk för
att skydda borden.

Utomhus finns det plats för ytterligare 2 bord under tak. Det är mot matsalens vägg med
lampor i taket. Sedan kan man stå på fler ställen runt ingången. OBS då måste du ta med
jordad sladd om du vill ha lampor, kontakter finns både i kapphallen och i matsalen (via
fönster) Tyvärr kan vi inte erbjuda bord och stolar till er som vill stå ute!

Ull i Upplands Julmarknad öppnar portarna för allmänheten kl 11.00 och stänger 16.00
Ni utställare får tillgång till er plats från 9.00, det går att köra in bilen, och lasta ur för att
sedan köra ut igen och parkera. Skolgården ska vara tom på bilar kl. 10.30

Kostnad för medlemmar är 300 kr inne och 200 kr ute.

Hjärtligt välkommen att anmäla dig till Margita Thörnström - margitasvavstudio@gmail.com

OBS Sista anmälningsdag är 20 oktober 2021

Efter bekräftelse från oss att du fått plats så får du ett nummer på ett bord. Då behöver du
bekräfta ditt deltagande snarast och betala in avgiften till Ull i Uppland antingen via swish
1231310705 eller bankgiro 5073-0365.

P.s du kanske känner någon som vill bli medlem? avgift 250 kr! och också vara med på
julmarknaden!

Erlagd avgift återbetalas inte men du kan överlåta din plats till annan medlem i UiU!

Vi vill veta:

1. Önskar stå inne alt ute
2. Kontaktuppgifter så vi dels kan bekräfta din anmälan och dels komma i kontakt med

dig vid ev. frågor
3. Ev. företagsnamn
4. Ange vilken typ av produkter du huvudsakligen säljer
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