ULL I UPPLANDS JULMARKNAD
26 november 2022 11.00-16.00

Nu är det dax!
Ull i Uppland bjuder in både medlemmar och andra intresserade till att medverka i årets julmarknad i
Vaksalaskolans matsal. Begränsat antal platser, medlemmar har förtur!
Inomhus får du ett bord på 170 x 75 ca TA MED EN DUK ATT SKYDDA BORDET MED.
Det finns stolar att använda.
Utomhus finns det oxå plats, under tak och ute på skolgården. Det är mot matsalens vägg med lampor i
taket. Sedan kan man stå på fler ställen runt ingången. TA MED JORDAD SKARVSLADD 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, utan enbart en plats!
Ull i Upplands Julmarknad öppnar portarna för allmänheten kl 11.00 och stänger kl 16.00
Ni utställare får tillgång till er plats från 9.30, det går att köra in bilen, och lasta ur för att sedan parkera på
skolgården. PARKERINGEN ÄR ENDAST FÖR MARKNADENS UTSTÄLLARE.
Kostnad för medlemmar är 350 kr inne och 250 kr ute under tak och 200 kr på skolgården.
För icke medlemmar, i mån av plats, kostar det 450 kr inne och 350 kr ute under tak (i mån av plats) och 300
kr ute på skolgården.
Hjärtligt välkommen att anmäla dig till Eva Norgren - eva.norgren.en@gmail.com
OBS Sista anmälningsdag är 1 november 2022 sedan fördelas platser till icke medlemmar!
Efter bekräftelse att du har fått en plats behöver du bekräfta ditt deltagande snarast genom att betala in
avgiften till Ull i Upplands bankgiro 5073-0365 alternativt kan du använda swish till 1231310705. Var noga
med att ange ditt namn och din e-postadress
OBS Erlagd avgift återbetalas inte men du kan överlåta din plats till annan hantverkare!
Vi vill veta:
1. Är medlem / icke medlem - vill du bli medlem är avgiften 250 kr!
2. Önskar stå inne alt ute under tak eller på skolgården
3. Kontaktuppgifter
4. Ev. företagsnamn
5. Ange vilken typ av produkter du säljer
Vill du sälja råull så MÅSTE du stå ute med tanke på allergier
OBS Stöd din förening och skänk några ullrelaterade priser till vårt lotteri, kontakta isf Carina Wenngren
sticarwen@telia.com - ange även vinstvärdet!

Hälsningar / Styrelsen Ull i Uppland
Se våra övriga event och alla fördelar med medlemsskap på www.ulliuppland.se !

