Inbjudan till HusabyMarken
torsdag 6/6 2019 kl 9.30-16.30.
För 28:e året i rad arrangerar vi i Husby-Långhundra hembygdsförening
vår gemytliga och välbesökta marknad med medeltida karaktär ca 3 mil
från Uppsala och drygt 6 mil nordost om Stockholm vid väg 77
i Knivsta kommun.
Som tidigare år blir det många hantverkare och matförsäljare som inramar den fina marknadsgatan
genom byn med medeltida musik, tornerspel, gycklare, drängabad, medeltida mässa, procession med
körer, marknadskamp, djurgård, konstutställning, riddare m m. Från kl 14.00 är det fri entré och
gratis parkering och kl 15.00 börjar firandet av Sveriges nationaldag i samarbete med Knivsta
kommun med Flaggparad från kyrkan till Tilasgårdens tun där sång, tal och stipendieutdelning tar
vid. Marknaden slutar kl 16.30. Se marknadens fullständiga program www.langhundra.se
För att behålla den historiska prägeln och höga kvalitén är du välkommen att delta som
hantverkare och försäljare om du saluför genuint hantverk, använder marknadsstånd,
skyltmateriel och förpackningar av naturmaterial och är klädd i tidstypiska kläder.
OBS! Plast och andra nymodigheter får absolut inte synas eller säljas!
Var vänlig respektera att plastkassar inte är tillåtet och att plast endast får användas som skydd av
livsmedel. Vid försäljning av dryck är petflaskor och aluminiumburkar tillåtna men dryck med
sugrör, typ Festis, får inte säljas p g a att den lilla plastbiten för sugröret är ett
nedskräpningsproblem. Vi underlättar för er och säljer påsar och kassar av papper i
informationstältet.
Marknadsstånd och kläder går bra att hyra om ni beställer och betalar i förväg.
Anmäl dig med bifogat anmälningsformulär via e-post till
husabymarken@langhundra.se eller posta till HusabyMarken c/o Maud Johansson,
Andersberg 413, 741 95 Knivsta. Anmälningsformuläret finns också på hemsidan. Var noga
med att ange alla efterfrågade uppgifter i anmälningsformuläret och att betala rätt belopp.
Tänker du använda gasol, grillkol eller liknande måste du ange det på anmälan och ta
med dig brandsläckare. Om du tar med eget marknadsstånd måste yttermåtten anges och
glöm inte att räkna med utsticket på taket. Vi ser helst att du inte har med dig tält bl a för
att marknads-gatan är smal. Om du absolut vill ta med tält måste du ange rätt yttermått i
förväg. Vi försöker ordna plats för ditt tält men kan tvingas meddela att det inte går. Det
är viktigt för marknadens säkerhet och krav från räddningstjänsten att vi får rätt uppgifter.
Betalning till bankgiro 500-9329.
Sista dag för anmälan och betalning 30 april 2019!
När vi fått in anmälan och betalning skickar vi en bekräftelse med mer information. Har du
frågor e-posta till husabymarken@langhundra.se
eller kontakta Maud Johansson 070–272 37 44 runeborg@telia.com
eller Maj Spångberg 070–269 62 65 majspangberg@hotmail.com

Välkommen!

