
 
       28 sept – 30 sept 2018 

 

Varmt välkommen till Hantverkstorget och marknadsstråket! 

Åre Höstmarknad är en färgsprakande folkfest för hela familjen. Marknaden 
lockar årligen drygt 20 000 besökare från Sundsvall, Mälardalen, Tröndelag 
och Storsjöbygden och är det enskilt största evenemanget i Jämtland Här- 
jedalen under hösten. 

 
Åre Höstmarknad har en unik bredd i program och utbud genom de olika 
arenor som finns där hantverkstorget tillsammans med marknadsstråket 
utgör ett självklart centrum och ger höstmarknaden själ och hjärta. 

 
Hantverkstorget och marknadsstråket utgår från Åre torg och sträcker sig 
längs en stor del av Årevägen. Här ligger fokus på hantverk, slöjd och andra 
produkter av hög kvalité. 

 
Välkommen att ställa ut på hantverkstorget och marknadsstråket 
under Åre Höstmarknad 2018. 

För information & bokning: 
marknad@aredestination.com 



 
 

 
BESTÄMMELSER 
Produkter/varor/tjänster 
Ledorden för hantverkstorget och marknadsstråket är slöjd, hantverk, konsthantverk och kvalité.  Det 
är ytterst önskvärt att dessa teman återspeglas i de varor ni tillhandahåller på ytan. 

 
Vi förbehåller oss rätten att neka deltagande om ovan ledord ej uppfylls. Varor, tjänster eller produkter 
som bedöms olämpliga ur kvalitets- eller estetisk synpunkt får ej utställas. Sker detta ändå har arrangören 
rätt att plocka bort dessa. 

Tider 
Deltagare i Åre Höstmarknad skall infinna sig tidigast kl. 13.00 den 27 september. Personal från Åre 
Höstmarknad finns på plats från 13.00 för att visa er tillrätta. Vid iordningställande av er bod/monter tänk 
på att alla bilar skall vara ute från området i god tid innan marknadens öppning, senast kl 11.00 på 
fredagen. 

Marknadens, och därmed hantverkstorget och marknadsstråkets, öppettider är: fredag 12–17, lördag 10–17, 
söndag 10–15. 

 
Vänligen respektera dessa tider. Att avvika från sin monterplats utan giltigt skäl medför en avgift om 1 
500 kr + moms. Detta är för allas trevnad då det inte ser bra ut om det blir tomma hål på marknaden. 

Åre Höstmarknad ansvarar ej för eventuell stöld eller skadegörelse under marknadsdagarna. 

Bil och parkering 
Hänvisning och parkeringstillstånd till parkering reserverad för utställare ges vid incheckning. Det är 
tillåtet att köra bilen/släpet/husbilen etc. in till marknadsområdet för i- och urlastning före och efter 
varje marknadsdag, fordon skall annars parkeras på anvisad utställarparkering. Bilen kan som regel inte 
parkeras bakom er monter. 

 
El 
Kostnad för el framgår i anmälningsblanketten. Ni får själva ta med er förlängningssladdar ca 20 m för att 
med säkerhet kunna koppla in er i närmsta elcentral. Elen räcker till t ex belysning och kylskåp men inte 
till kupévärmare. Kontrollera att sladdarna är godkända för utomhusbruk och att de fungerar felfritt. 
Ange behov i watt på anmälningsblanketten. 

Anmälan/ Avanmälan 
Anmäl er via anmälningsblanketter nedan, Avgift för monteryta, annons och ev. tillbehör faktureras i 
förskott. När fakturan betalats är ni garanterad er plats. 
 
Eventuell avanmälan efter betald faktura, återbetalas med 50% av beloppet tom 29/8 2018. Därefter 
återbetalas inget belopp. 

Tillstånd, säkerhet och renhållning 
För livsmedelsverksamhet erfordras tillstånd. Detta ombesörjes av utställaren själv och är ett krav för att få 
medverka på Åre Höstmarknad. Kopia av tillståndet skickas till Åre Destination tillsammans med anmälan. 

 
Vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor krävs en anmälan till Räddningstjänsten i god tid. Detta 
ombesörjes av utställaren själv. 

 
Arrangören sköter den allmänna renhållningen, utställare den behövliga renhållningen i och vid utställar- 
platsen, arrangören hämtar sopor vid er bod/monter i slutet av dagen. 

Utställaren är skyldig att inom marknadsområdet följa marknadsledningens anvisningar och föreskrifter. 

ARKNAD 

20 000 besökare 
 

5 arenor 



 
Hantverkstorget/marknadsstråket 

ANMÄLAN ÅRE HÖSTMARKNAD 2018 

          
Platsbehov och önskemål 

 
 Höstbod på torget, 15 st Yta: ca 2x2 m 1 450 kr för tre dagar 

 Monteryta på torget/marknadsstråket Yta: 3x3 m 1 750 kr för tre dagar 

 Monteryta större än 3x3 m Ange mått i kvadratmeter: 200 kr/ kvadratmeter för tre dagar 

Specificera vilka produkter du vill sälja här: 

 

Tillval 
Ange behov av el nedan: 

 
 

 

 

 

 
Behov av utrymme för bil/släpvagn i anslutning till marknadsplats (OBS, i mån av tillgänglighet av yta) 

 
 

 10 A 100 kr för tre dagar 

 16 A 1000 kr för tre dagar 

 32 A 1250 kr för tre dagar 

 Bil-släp Under 3,5 ton 500 kr för tre dagar 

 Bil-släp Över 3,5 ton 1000 kr för tre dagar 

Jag/vi vill hyra tält, monterinredning etc., specificera behov här så kontaktar vi er för prisuppgift: 

 

 

 
 

Avgifterna för utställarplats faktureras i förskott mot utsänd faktura. 
Betald faktura eller bekräftelse via mail innebär en garanterad plats på Det goda Jämtland. 
 

Jag/vi använder farliga gaser/vätskor och har anmält detta till Räddningstjänsten. 
 

Jag/vi har läst och godkänner bestämmelserna för Det goda Jämtland vid Åre Höstmarknad. 

Underskrift: Ort & datum:    

Namnförtydligande:    

Skicka din undertecknade anmälningblankett samt kopia på erforderliga tillstånd av till: 
Åre Destination AB, St Olavs väg 33, 837 52 ÅRE eller till marknad@aredestination.com

Fakturaadress: 

Org.nr/pers.nr: Företag: 

E-post: Tel: 

Namn (kontaktperson): 



 


