ULLMARKNAD i Österbybruk 2018
Information för utställare

5- årsjubileum - grattis till oss!
Vi är jätteglada över att arrangera ännu en Ullmarknad i Österbybruk.
Intresset är redan stort från publik- och utställarhåll.
Stallbacken, Österbybruks herrgårdsområde, Österbybruk
Lördag och söndag 11 och 12 augusti
Öppettider: Kl. 11-16 båda dagarna
Kostnad för utställare med försäljning:
900 kr + moms för medlem i Ull i Uppland, 1000 kr + moms för icke medlem.
Utställare med enbart information (föreningar, organisationer): Utan kostnad, i marknadsstånd.
Sista anmälningsdag: 15 april. Faktura ska vara betald senast 1 juni.
Utställningsytan är under tak, i tält eller i stallängan, 4 x 3 meter. Vi hyr nya tält i år, större
och av bästa kvalitet. Du tar med med eget bord, skarvsladd, lampor och ev. stege.
El finns i samtliga tält. (Inga vattenkokare - ta kontakt med Annkristin om du behöver det)

PRESENTATION AV DIG SOM UTSTÄLLARE
I anmälningslänken fyller du i den presentation du vill ska stå på vår hemsida. Du ansvarar själv för texten, vi kopierar och lägger in det du skriver. I det tryckta materialet finns
dina kontaktuppgifter med webadress.
FIKA OCH LUNCH FÖR UTSTÄLLARE
Birgitta på Stallkaféet kommer att öppna tidigare för oss så vi hinner ta en gemensam
fika före öppningstid både lördag och söndag. Där kan vi också beställa ett lunchpaket
som levereras direkt till montern. Beställs och betalas i förväg till Birgitta Blom.
GÄSTUTSTÄLLARE
Vi kommer att erbjuda gästutställare platser på marknaden i år. De får n inbjudan från oss
för att bredda sortimentet och visa ännu fler användningsområden för ull.
BEGRÄNSAT UTSTÄLLARANTAL
Vi har några fler platser än förra året. Här gäller först till kvarn.
KURSER
I år kommer kurserna att hållas i herrgården. 2 timmars kurser som administreras av
Studieförbundet Vuxenskolan. Vi anställer olika kursledare. Vill även du som utställare ha
en kurs - hör av dig till oss.
PROVA PÅ- WORKSHOP
Precis som vanligt har du möjlighet att erbjuda besökarna en kort workshop/prova-på i
din monter. Även det anger du vid anmälan. Ett bra sätt att sälja material-kit och fånga
intresset hos de intresserade besökarna.
FÖREDRAG/PRESENTATION
Även i år kommer föreläsningarna att hållas i herrgårdsdasset. Vill du presentera ditt
företag/ verksamhet eller ha en föreläsning- hör av dig till Annnkristin.

SVENSK ULL- JA TACK!
Besökarna söker det unika och efterfrågar allt mer svensk ull. För att mer tydligt bemöta
det ber vi dig ange geografiskt ursprungsland för dina produkter. T.ex. skriva ”Ull från
svenska får”. Det är ju det vi är stolta över och vill lyfta, samtidigt som andra leverantörer
lockar med material från andra håll, fortfarande med hög kvalitet. Som medlem i Ull i
Uppland - använd och marknadsför ”taggen” på dina produkter! Ta kontakt med Eva
Norgren om du behöver fler eller har frågor. Epost: eva.norgren.en@gmail.com
PUBLIKA AKTIVITETER
Det kommer att finnas verksamhet för barn och ett täljtält, spinntält och vävtält för alla
åldrar. Där är alla välkomna att gratis prova på olika tekniker.
TIPSRUNDA
Kommer att engagera och lotsa besökarna runt på området. Även i år behöver vi vinster
till både lotteri och tipsrunda, som engagerar många, inte minst barnen.
FÅR
Även i år kommer fåren till oss, kanske till och med båda dagarna med en klippare i sällskap.
Det ryktas även om fårvallning- håll tummarna!
MARKNADSFÖRING
Vi kommer att lägga ut evenemang på våra Facebooksidor, hemsidor och annonsera i en del
lokaltidningar. Då budgeten är begränsad ber vi dig sprida info i alla kanaler du kan hitta.
Du får en fil med affisch och folder som du gärna får skriva ut och sprida på alla tänkbara ställen.
Medlemsavgiften för 2016 är 225 kr och betalas in på föreningens
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För mer information om föreningen ﬁnns i nuläget Facebooksidorna
Ull i Uppland och Från lamm till tröja med kontaktuppgifter och
ÖVRIGT
information om aktuella evenemang.
Vi jobbar under hela året med att förbättra marknaden, ständigt i dialog mer er och Stiftelsen Österbybruks herrgård. Därför är både era och besökarnas synpunkter viktiga för
oss. I år har stiftelsen på allvar tagit frågan med toaletterna på allvar och vi hoppas på
en lösning där. Årets tält är starka, stabila och regnsäkra. Kurslokalerna blir inomhus,
i herrgården, och en ljudanläggning ska monteras över hela området. Fler matalternativ
kommer att finnas.

Vi kommer att samverka även med vänföreningen på området, som bidrar med verksamhet på olika sätt. Tillsammans med er alla fixar vi återigen den bästa Ullmarknaden!

ANMÄL DIG VIA LÄNKEN :
https://sv.surveymonkey.com/r/V9JB3LV
Styrelse 2016:
Elisabeth Gräslund Berg
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