
Leksands Medeltidsmarknad
30 maj-2 juni 2019

MARKNADSREGLER OCH INFORMATION

Information och regler för utställare och övriga deltagare på Leksands Medeltidsmarknad. 
2019 års upplaga blir den 20:e i ordningen och vi hoppas den ska pågå många år till.
 

Öppettider:
Torsdag - lördag kl.11-18, Söndag kl.11-17.  
Marknadsstånd ska vara bemannade och öppna under marknadens öppettider.  
Marknadsstånd ska var klart för inspektion 30 minuter innan öppning.  
Alla fordon ska vara borta från området 30 minuter innan öppning.

Priser:
300 kr/ lpm försäljningsyta. Matförsäljare enligt överenskommelse.  
Extra debitering kan tillkomma för utfällda/extra tak.   
50 kr/dag för el (max 300W). Behov ska föranmälas för att kunna garanteras.  
Övrig el enligt överenskommelse. 
Rabatter kan ges till dem som visar eller utför hantverk på plats.

Betalning:
Faktura skickas till den e-post som ni anger i ansökan och ska vara betald innan  
marknandens start. Avbokning som sker före 23 maj återbetalas till fullo.
Avbokning som sker efter 23 maj återbetalas med 50% 
Ingen återbetalning till utställare som uteblir.

Parkeringsplatser:
Finns på kyrkparkeringen samt vid Leksands idrottsarena och ingår i platsavgiften.  
Det finns begränsad tillgång på el och den kostar 50 kr/ dag.  
Behov av el måste föranmälas för att vi ska kunna garantera tillgång.

WC/ dusch:
Ni har fri tillgång till toalett och dusch som ligger i nära anslutning till marknanden.

Produkter:
Endast produkter som är föranmälda får säljas på marknaden. För samtliga utställare gäller 
att produkterna ni säljer och hantverket ni visar ska ha historisk anknytning till medeltiden  
eller vikingatiden. De ska vara av god kvalité och av material från den tiden. Arrangören tillå-
ter sig att i vissa fall göra undantag från dessa regler p.g.a. lagstiftning eller praktiska skäl.

Utseende:
Utställarnas kläder, marknadsstånd och förpackningar ska vara tidsenliga. 
Vi tillåter ej presseningar, stål- och aluminiumställningar, vaxdukar, plastpåsar etc.  
Tänk på att upprätthålla ett tidstroget beteende. 
Undvik att prata i mobiltelefon, röka och att exponera emballage och väskor.

Kontroll:
Kontroll av samtliga marknadsstånd avseende storlek, utseende, materialval och kvalité görs 
av marknadsfogden. Arrangören förbehåller sig rätten att, via marknadsfogden, korrigera 
sortiment, utseende eller beteende som bryter mot reglerna eller på annat sätt inte passar in 
på marknaden. De utställare som inte följer regler och anvisningar kan bli avvisade. 
Marknadsavgiften kommer då inte att betalas tillbaka.

Entré:
Det är fri entré för utställare med personal. Ni får ett band vid ankomst som berättigar er till 
att komma och gå som ni vill under alla marknadsdagarna. 

Ansökan:
I ansökan behöver vi följande information: 
• Kontaktuppgifter (namn, adress, telefon, e-post, organisationsnummer)
• Mått på försäljningstält/stånd + snören 
• Vilka produkter som önskas säljas samt bilder på produkter 
• Eventuellt utövat hantverk 
• Antal personal 
• Behov av plats för personaltält 
• Behov av parkering och el  
• Annan information som kan vara viktigt för arrangören att veta.  

Ansökan skickas till hampus@leksandsmedeltid.se  
med ”ansökan utställare” i ämnesraden.

 
 

 Väl mött i Leksand önskar 
 Mikael med personal


