Ansökan Öjeby Kyrkmarknad 2018
Ansökan avser markupplåtelse för marknadsförsäljning under Öjeby Kyrkmarknad, 29 juni-1 juli 2018. Observera
att ansökan endast är en förfrågan. Platserna fördelas efter ansökningstidens slut och bekräftas under maj
månad. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Epostadress: ________________________________________________________
Önskar du bekräftelse via vanlig post?
Kommunikation via email är administrativt och miljömässigt bättre, men för den som önskar erbjuds utskick av
bekräftelse och faktura via vanlig post. Kostnaden för detta (30,00 kr) läggs direkt på fakturan och bekräftelsen
skickas till den postadress som anges i ansökan nedan.

☐
☐

Ja, jag vill ha vanlig post
Nej, email fungerar bra

Namn på företag / förening / försäljare:
____________________________________________________________________
Kontaktperson: _________________________________________________________________________
Telefonnr: ______________________________________________________________________________
Gatuadress: ____________________________________________________________________________
Postnummer och ort _____________________________________________________________________

Organisationsnummer/personnummer: _______________________________
Ang registreringsbevis / F-skattsedel
En kopia av registreringsbevis/F-skattsedel ska bifogas i ansökan. Det går även att ladda upp dokumentet direkt
på www.kyrkmarknaden.se (under fliken “Knalleinfo”). Papperskopia bifogas ansökan via post till Piteå Dansar &
Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå. Märk kuvertet "Öjeby Kyrkmarknad”. Dokumentet ska vara arrangören
tillhanda inom ansökningstiden (1 februari - 15 april) för att ansökan ska anses komplett. Välj alternativ nedan:

☐
☐
☐

Laddas upp på hemsidan
Papperskopia via post
Jag har inget registreringsbevis/F-skattesedel

Namn i utställarförteckning:
_______________________________________________________________________________________

Företagsnamn, privatperson eller varumärke - används i marknadsföring och bör spegla sortimentet. Max 20
tecken.

Antal år som utställare på Öjeby Kyrkmarknad: __________________________________________
Skicka din ansökan till:

Öjeby Kyrkmarknad, Piteå Dansar & Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå

Sortiment
Ange ditt/dina huvudsortiment genom att välja 1-5 varugrupper ur nedanstående kategorier; Importvaror, Lokal/
egen produktion, 100% hantverk, samt Övrig verksamhet. I nästa avsnitt beskriver du ditt sortiment utförligt.
OBS! Det är möjligt att göra val från flera kategorier.
Saknas din varugrupp väljer du "övrigt" i den kategori som passar bäst utifrån ditt huvudsortiment och anger typ
av produkt.

Kategori 1 - Importvaror
Denna kategori avser importerade varor/produkter/livsmedel

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kläder/skor (klädesplagg, strumpor, skor, toﬄor)
Accessoarer (handskar, skärp, väskor, plånböcker, mössor, kepsar, armbandsur etc)
Smycken
Leksaker (även ballonger)
Teknik/mobiltillbehör
Inredning (möbler, inredningsartiklar, dekoration etc)
Hus & trädgård (växter/plantor, trädgårdsutrustning, verktyg/maskiner, bygg etc)
Husgeråd (städ- och köksutrustning, plastpåsar, rengöringsmedel etc)
Hobby & fritid (fritidsutrustning/redskap, husdjursartiklar etc)
Delikatesser (oliver, charkprodukter, ost, marmelad/sylt, kaﬀe/te, kryddor etc)
Konfektyr (choklad, kolor, remmar, karameller, naturgodis, brända mandlar etc)
Hälsa & SPA (massagekuddar, hälsokost, hudvård etc)
Övrigt:
____________________________________________________________________________

Kategori 2 - Lokal/egen produktion
Denna kategori avser varor/produkter från egen produktion, samt ej importerade varor/
produkter.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Kläder/skor (klädesplagg, strumpor, skor, toﬄor)
Accessoarer (handskar, skärp, väskor, plånböcker, mössor, kepsar, armbandsur etc)
Smycken
Leksaker
Teknik/mobiltillbehör
Inredning (möbler, inredningsartiklar, dekoration etc)
Hem & trädgård (växter/plantor, trädgårdsutrustning, verktyg etc)
Husgeråd (städ- och köksutrustning, plastpåsar, rengöringsmedel etc)
Hobby & fritid (fritidsutrustning/redskap, husdjursartiklar etc)
Delikatesser (oliver, charkprodukter, ost, marmelad/sylt, kaﬀe/te, kryddor etc)
Konfektyr (choklad, kolor, remmar, karameller, naturgodis, brända mandlar etc)
Hälsa & SPA (hälsokost, hudvård etc)
Övrigt:
____________________________________________________________________________

Skicka din ansökan till:

Öjeby Kyrkmarknad, Piteå Dansar & Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå

Kategori 3 - 100% hantverk
Denna kategori avser endast 100% hantverk samt småskalig egenproduktion (hobbyverksamhet).

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Smycken
Träslöjd
Smide
Keramik
Konst (målningar, tavlor)
Kläder (egensytt, stickat)
Accessoarer (väskor, handskar, vantar, sockor osv)
Bakverk/bröd
Konfektyr
Övrigt:
____________________________________________________________________________

Kategori 4 - Övrig verksamhet

☐
☐
☐
☐
☐
☐

Mat- & dryckesförsäljning
Lotteri (endast för föreningar och ideella organisationer)
Politisk information
Föreningsinformation
Aktivitet (ex hoppborg, ponnyridning, tur med häst & vagn)
Övrigt:
__________________________________________________________________________

Utförlig beskrivning av sortiment *
Beskriv sortimentet så utförligt som möjligt. Beviljad marknadsförsäljning avser endast de produkter/varor som
nämns här.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Skicka din ansökan till:

Öjeby Kyrkmarknad, Piteå Dansar & Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå

Marknadsplats
Varje plats är 3x3m. Nya utställare kan ansöka om upp till tre platser (9m). Återkommande utställare som
beviljats fler platser sedan tidigare har dock rätt att ansöka om samma antal platser även i år.

Pris per plats avgörs utifrån sortiment;

• Importvaror: 1295,00 kr
• Lokal/egen produktion: 995,00 kr
• 100% hantverk: 695,00 kr.
För Övrig verksamhet gäller alltid individuell prissättning.

Antal platser som ansökan avser:

☐
☐
☐
☐
☐

1 st (3 m)
2 st (6 m)
3 st (9 m)
4 st (12 m) - Om beviljat sedan tidigare
5 st (15 m) - Om beviljat sedan tidigare

Platsnummer under förra årets marknad (2017)

____________________________________

Önskat platsnummer 2018
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Plats för bil/släp i anslutning till marknadsplats *
Antalet marknadsplatser med denna möjlighet är är begränsat. Om detta är ett krav minskar möjligheterna till
beviljad plats. OBS! Gratis parkering för utställare finns i anslutning till marknadsområdet.

☐ Behövs ej
☐ Är önskvärt
☐ Är ett krav

Skicka din ansökan till:

Öjeby Kyrkmarknad, Piteå Dansar & Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå

Beställning av el
Utställare som är i behov av el under marknaden ska beställa detta i samband med platsansökan. Vid senare
beställning tillkommer 50% av priset/uttag). . Beställd el dras fram till respektive marknadsplats, och det är inte
tillåtet att koppla in sig på elnätet via andra utställare. Var noga med att beställa rätt ström utifrån uppskattat
behov för att undvika överbelastning. Beställd el kan nyttjas från torsdag 28 juni kl 18.00.
Önskas el till husvagn/husbil ska detta beställas separat (se nedan) - det är inte tillåtet att dra detta från
marknadsplatsens uttag. Beställd el till husbil/husvagn kan nyttjas från onsdag den 27 juni kl
18.00.
OBS! Inga egna kablar får kopplas in i elcentralerna på området.

Antal uttag: _______ 10A (220V) - 400,00 kr/uttag
_______ 16A - 790,00 kr/uttag
_______ 32A - 1250,00 kr/uttag

Användningsområde för el:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
El till husbil/husvagn (220V) - 400,00 kr
Beställning avser el till husbil/husvagn uppställd på kyrkparkeringen nedanför Margaretelund, eller i anslutning till
egen marknadsplats (i de fall detta beviljats). Det är inte tillåtet att koppla husbil/husvagn till det uttag som tillhör
marknadsplatsen. Beställd el till husbil/husvagn kan nyttjas från onsdag den 27 juni kl 18.00. Välj plats för
beställning av el till husvagn/husbil nedan:

☐
☐

Kyrkparkering
Marknadsplats

Övriga önskemål / meddelande till arrangör:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Skicka din ansökan till:

Öjeby Kyrkmarknad, Piteå Dansar & Ler AB, Acusticum 4, 941 28 Piteå

