
 
ANMÄLAN	  OM	  DELTAGANDE	  I 	  
’BYGDEMARKNAD	  2017 ’	  –	  Lokala	  
mathantverkare,	  hantverkare	  och	  loppis	  

2017-08-27 kl 11-16 
 

Typ av deltagande 
 
Loppis                 Närproducerat 

Företag/person 
 
 
 

Organisations-/personnummer 

Gårds-/gatuadress 
 
 
 

 

Postnummer 
 
 
 

Postort 

Telefon/mobil 
 

E-postadress 
 
 
 

Har verksamheten registreringsbevis för 
livsmedelsverksamhet? * 
Om ja – bifoga kopia 
 

 
 
JA                                   NEJ  

Hur många gånger per år sker försäljning? 
 
 
 

 

Beskriv vad som kommer att säljas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Är produkten närproducerad? D v s producerad 
inom en radie av 250 km från Bygdegården? 
 
 

 
 
JA                                   NEJ 

Önskar du som deltar sälja direkt från bilen eller 
ha ett bord inomhus? Medlem i Vbf deltar gratis. 
**Kostnad icke medlem: 50 kr ute, 100 kr inne 
 

 
 
UTE                                 INNE 

Ort och datum 
 
 
 

 

Underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande 

* Eventuell avgift för livsmedelstillstånd bekostas av försäljaren själv i de fall registrering behöver göras. Enligt 
Livsmedelsverkets riktlinjer behöver lokala primärproducenter som har försäljning i liten skala inte registrera sin verksamhet. 

**Kostnad för ICKE medlemmar i Vassunda Bygdegårdsförening är 100 kr för deltagande inomhus eller 50 kr för deltagande 
utomhus. Medlemmar i Bygdegårdsföreningen deltar gratis! 
 
ANMÄLAN SKICKAS TILL:  Charlotte Ullberg, Vassunda-Örby gård 41, 741 91 Knivsta 

 Eller: Via e-post till: Orbyangus@gmail.com 



 
Vill du delta på Bygdemarknad hösten 2017? 
 

Vassunda Bygdegårdsförening ordnar marknad för närproducerade livsmedel, 

hantverk och, kombinerar detta med, loppis.  

 

Vad?  Marknad för närproducerat (inom 250 km från marknaden)  

När?  Söndag den 27 augusti, kl 11 - 16 

Var?  Vassunda Bygdegård 

 

Ingen avgift för medverkan tas ut av medlemmar i bygdegårdsföreningen och vi 

erbjuder möjlighet att låna bord. Är du INTE medlem så tas en avgift på 50 kr ut för 

försäljning utomhus och 100 kr om du vill stå inne. Bli gärna medlem och stötta 

bevarandet av Vassunda Bygdegård! http://vassundabygdegard.se/ 

 

Alla produkter som säljs ska vara närproducerade; alltså vara odlade, uppfödda eller 

tillverkade inom en radie på 250 km från marknaden. Det gäller både livsmedel och 

andra produkter och innebär att huvudbeståndsdelen i förädlade produkter som t ex 

sylt, saft eller korv skall vara närproducerad. Eventuell avgift för livsmedelstillstånd 

bekostas av försäljaren själv i de fall registrering behöver göras. Enligt 

Livsmedelsverkets riktlinjer behöver lokala primärproducenter som har försäljning i 

liten skala inte registrera sin verksamhet. 

 

Vi hoppas att odlare, uppfödare och producenter av olika typer av närproducerade 

varor, såväl mathantverkare och som hantverkare, vill delta i marknaden. Du som 

bara vill passa på att rensa lite inför hösten är välkommen att delta med loppis. 

 

För att anmäla dig använder du dig av bifogad anmälningsblankett. Blanketten och 

mer information om torghandeln kommer finns på Vassunda Bygdegårds hemsida.  

 

Välkommen in med din intresseanmälan senast 14 augusti. 
Om du har frågor om bygdemarknaden, kontakta Charlotte Ullberg, 

Orbyangus@gmail.com   eller besök vår hemsida http://vassundabygdegard.se/  
 


