Välkommen att delta i
Ronnebys julmarknad!
Under helgerna i december kommer vi att anordna julmarknad på torget i Ronneby. Vi söker nu
företag och handlare, föreningar, skolklasser och andra som önskar anordna marknadsstånd
med hantverk, mat eller annat som hör hemma på en julmarknad.
Anmälan om marknadsplats
Du kan enkelt skicka in din bokning genom formuläret som bifogas. Fyll i om ni önskar låna marknadsstånd eller vill vara på plats tidigare för att hinna få upp era saker. Om ni har en rörelse i Ronneby
kommun ska även detta meddelas i formuläret.
Storleken på marknadsstånd
Längd: 3 meter
Bredd: 2,1 meter
Takhöjdens högsta punkt: 2,2 meter
Takhöjdens lägsta punkt: 1,8 meter
Marknadstider och dagar
Torsdag 21 december		
Fredagar 08, 15, 22 december
Lördagar 09, 16, 23 december
Söndagar 10, 17 december

kl. 14 – 21
kl. 13 – 17
kl. 10 – 14
kl. 12 – 16

Vi vill att ni är på plats senast två timmar innan vi öppnar upp julmarknaden.
Information om marknadsplats
Med anledning av att vissa platser inte är el-anslutna krävs föranmälan om el önskas.
Viktigt är att ni tar med skylt med firmanamn som placeras tydligt på marknadsståndet. Den yta som
tilldelas er får ni även placera er bil bakom.
Information på plats
Personal kommer att finnas och vara väl synlig på torget för information och hjälp under marknaden.
Frågor?
Kontakta oss på Ronneby Turistinformation tel. 0457-61 75 70 eller julironneby@ronneby.se.
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Anvisningar gällande julmarknad i Ronneby centrum 2017
Livsmedel
Vid försäljning av livsmedel ska beslut från hemkommunen om registrering av livsmedelsverksamheten finnas att visa upp vid försäljningsstället. Vid frågor kontakta vår miljö- och hälsoskyddsenhet. Tel:
0457-61 80 00.
Bilkörning
Under pågående marknad är samtlig bilkörning inom marknadsområdet förbjuden. Påträffas fordon
som blockerar under pågående marknad kommer bilarna att forslas bort, kostnaden bekostas av
ägaren till fordonet.
Marknadsplats och parkering inom marknadsområdet
Tillträde till er plats får ske senast två timmar innan marknaden börjar, om inget annat är överenskommet. Ni får inte lämna marknadsplatsen innan tiden slutar. Tänk på att ert fordon enbart får vara inne på
ytan som ingår till din marknadsplats.
Ansvar
Ronneby kommun ansvarar inte för skador, stölder eller olycksfall på enskild egendom för såväl försäljare som besökare.
Återbud
Vid förhinder meddelar ni oss så fort som möjligt att ni inte kan komma, senast samma dag kl. 9. Därefter går platsen till någon annan.

Varmt välkomna till Ronnebys julmarknad!

Ronneby Kommun									
Ronneby Turistinformation
Stadshuset											
Tel: 0457-61 75 70
372 80 Ronneby 									
E-post: julironneby@ronneby.se
										
Hemsida: www.visitronneby.se

