Fiskens Dag 21 Maj 2022
Information/ Prislista för utställare

Säljer du tex färsk fisk, rökt fisk, förädlade fiskprodukter, kräftor, fiskeredskap
och tillbehör; kläder med anknytning till fisk- och fiske; båttillbehör, motorer;
rökugnar, böcker om fisk- fiske, flugbindning, fiskmatlagning, rökning etc är du
välkommen att boka utställnings- och försäljningsyta på Fiskens Dag.
Du skickar in blanketten underskriven och avfotad/scannad till Riina Noodapera
• På e-postadress: riina.noodapera@hush.se
• Eller vanlig post till:
Riina Noodapera
Nyhagsgatan 10
623 51 HEMSE

Företagsnamn ……………………………………………………………………………………………..
Ditt namn…………………………………………………………………………………………………….
Adress……………………………………………………………………………………………………….
Telefon………………………………

E-post………………………………………….

Önskemål om utställningsyta

Inomhus ………………meter bord
Utomhus …………….. yta m².

Önskemål om tillgång till elektricitet

240 volt
380 volt

Underskrift

……………………………………………………………………………………..

Grundavgift
100 kr för anmälan erlägges av alla.
För senare anmälan än 20 april höjs grundavgiften till 200 kr.

Marknadsalternativ
OBS! boka yta som ni nyttjar totalt.
Alternativ 1: Utomhus på kajen: Medtag eget tält/marknadsstånd/försäljningsvagn: 25 kr/m².
Minsta bokningsbara yta är 4 m² = 100 kr. Medtag eget bord.
Alternativ 2: Inomhus i stora magasinet 200:-/meter försäljningsbord. Minsta bokningsbart är 2
meter = 400 kr. Medtag eget bord. Finns i mån av tillgång.
Alternativ 3: Maskinutställare och övriga utställare som önskar stora ytor och har speciella
behov. Kontakta projektgruppen för prisuppgift.

Behov av el El-alternativ
El-alternativ 1: Tillgång till el 240 V á 100 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av
utställaren.
El-alternativ 2: Tillgång till el 380 V á 200 kr per uttag. Egna elkablar, upp till 50 m medtages av
utställaren.

Övrigt: Matservering fixar egna tillstånd från Miljö o hälsa samt eventuellt gasoltillstånd.
Ideella föreningar får 50 % rabatt, gäller ej grundavgiften. Företag som samverkar i en förening och
som ställer ut tillsammans men i huvudsak har försäljning, omfattas inte av föreningsrabatten.
Grundavgiften återbetalas inte vid avbokning. Platshyra återbetalas inte vid avbokning efter 1 maj.
Räkneexempel:
Plats utomhus med eget tält och eget bord 6 m², utan el = 150 kr + grundavgift 100 kr =250 kr
Plats utomhus med eget tält och eget bord 6 m², med el 220 v = 250 kr + grundavgift = 350 kr
Plats med försäljningsvagn 6 m² med el = 250 kr + grundavgift = 350 kr
Plats inomhus i magasinet med 2 meter bord utan el = 400 kr + grundavgift = 500 kr
Plats inomhus i magasinet med 2 meter bord med el = 500 kr + grundavgift = 600 kr

Tält går att hyra av till exempel Halldings handel.
halldings@telia.com
tel 0708-48 09 98

För mer information, kontakta:
Riina Noodapera
E-post: riina.noodapera@hush.se
Telefon: 070 775 76 30

