GNESTA MARKNAD
4:e JUNI 2022
INBJUDAN!
Datum: Lördag 4:e juni
Plats: Gnesta centrum
Gnesta Marknad arrangeras för 38:e gången 2022.
Covid har tvingat oss till ett uppehåll under 2020 och 2021 men nu är det dags igen!
Gnesta Marknad är ett stort arrangemang med cirka 250 knallar och mer
än 25 000 besökare. I anslutning till marknaden arrangeras marknadslopp,
tivoli och uppträdanden. Lokala handlare medverkar och håller sina butiker öppna
hela dagen. Lokala kultur- och idrottsföreningar visar upp sin verksamhet.
Allt detta hjälper till att locka besökare till årets höjdpunkt i Gnesta.
Bra att veta:
Sista anmälningsdag:
Pris marknadsplats:
Pris för matvagn 3m med 380V/16A:
Elanslutning 230V/10A (1-fas):
Elanslutning 380V/16A (3-fas):

Onsdag11:e maj
500kr per 3 meter
1200kr
250kr
400kr

Bekräftelse och faktura för er beställning skickas ut så fort vi hunnit behandla alla
ansökningar. Vi erbjuder återbetalning av avbokade marknadsplatser endast om
återbud sker senast 20 maj.
Marknaden öppnar kl. 9.00 och pågår fram till kl. 17.00.
Marknadsplatsen skall vara tömd senast kl. 18.00.
Skylt med namn, adress och telefonnummer skall finnas på marknadsståndet.
(Utan skylt utgår avgift med 500 kr)
Var på plats senast kl. 07.30 lördag 4:e juni.
Därefter tilldelas lediga platser till annan knalle, även om platsen är betald!
I anslutning till marknaden är marknadskansliet vid Strömmen Torget öppet:
Fredag 3 juni kl. 16.00 - 22.00
Lördag 4 juni kl. 05.30 - 18.00

Vid frågor ang. Gnesta Marknad:
skicka dina frågor via mail till gnestamarknad@gmail.com

Adress:

Gnesta Marknad

Tel. 076 - 307 6000

Hagstumosse IP 1
646 30 GNESTA

Email: gnestamarknad@gmail.com
Hemsida: www.gnestamarknad.se

GNESTA MARKNAD
4:e JUNI 2020
ANSÖKAN OM MARKNADSPLATS
Anmälan sker på hemsidan www.bokaMarknad.se,
Sveriges största guide och bokningssystem för marknader.

Så här gör du:
Klicka på länken Skapa ett konto som utställare på www.bokaMarknad.se
Om du behöver hjälp, tryck på knappen ”Visa Hjälp”

Du som redan har ett användarkonto på www.bokaMarknad.se sedan tidigare.
1. Gå till www.bokaMarknad.se
2. Klicka på knappen ”LOGGA IN” längst upp till höger på sidan och skriv in det
användarnamn och lösenord du fick via mail när du skapade ditt användarkonto
3. Klicka på ”Boka Marknad”
4. Ange namnet på marknaden du vill boka i sökfältet och klicka på den gröna knappen
”SÖK"
5. Klicka på ”Boka” och följ instruktionerna.

Behöver du support?
Klicka på den gröna symbolen som finns längs ned till höger på alla sidor på
www.bokaMarknad.se och be om support.
Kontakta Gnesta Marknad:
Vill du komma i kontakt med Gnesta Marknad, använd i första hand e-post till
gnestamarknad@gmail.com. Det går också att kontakta oss via telefon 076-307 6000.

Adress:

Gnesta Marknad
Hagstumosse IP 1
646 30 GNESTA

Tel. 076 - 307 6000
Email: gnestamarknad@gmail.com
Hemsida: www.gnestamarknad.se

