Boendeinformation Leksands medeltidsmarknad 1 – 3 juni 2018
Vi välkomnar alla föreningar och entusiaster som vill bo på marknadsområdet under Leksands
medeltidsmarknad. Vi ser er som ett viktigt inslag i miljön och ska därför göra vårt bästa för att
vistelsen ska bli så bra som möjligt. Vi accepterar både vikingar och medeltidare i vårt läger och
troligen kommer det blandas friskt beroende på i vilken ordning ni kommer. För att få nivå och
ordning har vi satt upp lite villkor och regler för deltagande och boende.
Vi har i dagsläget ej exakt bestämt var lägret ska vara, men troligen blir det utmed kyrkallén. Här
finns gott om utrymme och lätt att komma intill med bilar.
Först till kvarn gäller, så anmäl er så snart som möjligt för att garantera en plats.
•

Gemensamt för alla är att eldning på marken, i grop eller eldning på ett sådant sätt att
gräset skadas är EJ tillåtet. Eldfat eller liknande konstruktion där gräset ej tar skada är
tillåten. Vi reserverar oss dock för om det råder generellt eldningsförbud. Vi uppmanar alla
som tänker elda att ha godkänd släckutrustning med sig.

•

Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa individer eller grupper som ej följer reglerna
eller på annat sätt stör den allmänna ordningen.

•

I föranmälan vill vi veta följande: Kontaktuppgifter (Föreningsnamn, kontaktperson, adress,
telefon, mail, hemsida), gärna en bild eller två, antal som kommer, storlek på tält + linor,
soltak + linor, om ni tänker elda, om ni lagar mat, utför hantverk eller liknande i lägret,
parkeringsbehov, Om ni kan tänka er att ingå i marknadens organisation. Anmälan skickas
till jorgen@leksandsmedeltid.se. För att underlätta hanteringen ska det i ärenderaden stå
”Anmälan boende”.

- För föreningar:
För de föreningar som föranmäler sig, har ett seriöst historiskt läger, är klädda i historiska kläder
och bor på lägerområdet erbjuder vi - Fri entré för samtliga deltagare i lägret, boplats, el till
lägerområdets kant, ved, samt toaletter dygnet runt.
Till de föreningar som även vill hjälpa till på marknaden kan vi även erbjuda, resebidrag, mat och
boende. Detta erbjudande gäller i mån av behov.

- För entusiaster:
Grupper (familjer, kompisgäng, m fl) som inte är en förening gäller följande: Ni ska föranmäla er, Ha
ett seriöst historiskt läger, vara klädda i historiska kläder samt bo på lägerområdet. Då erbjuder vi Fri entré för samtliga deltagare i lägret, boplats, el till lägerområdets kant, ved, samt toaletter
dygnet runt.
Vi hoppas på god uppslutning och vi som arrangerar Leksands medeltidsmarknad önskar er alla
hjärtligt välkomna!!
Hälsningar Mikael, Jörgen med personal

