
 

 

 

Välkommen att ställa ut på 

Marknadslördagar i Axmar bruk 

sommaren 2017! 

 

I sommar kommer vi att genomföra sex marknadslördagar under juli månad och första 

lördagen i augusti - som dessutom sammanfaller med vår Bruksdag i Axmar. De lördagar som 

omfattas är 1, 8, 15, 22 och 29 juli samt 5 augusti. 

Marknaden ska erbjuda lokalproducerad mat, dryck och hantverk av god kvalitet. De 

utställare vi erbjuder plats ska ha producerat sina varor själva. 

Vi bedömer att vi har goda förutsättningar att få många besökare med vårt strategiska läge, 

vår natursköna miljö och med de aktiviteter i övrigt vi har att erbjuda under 

sommarsäsongen. 

Du är välkommen som utställare!  

Föreningen Hyttan, Axmar bruk 

Kontakta Ewa Lindfors i Föreningen Hyttan 

ewas53@hotmail.com       070-226 53 94 
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Närmare information om våra marknadslördagar:  

Öppethållande: Kl 1100-1500 

Marknadsplats: I Slottsparken nära vårt sommarcafé Svarta Katten 

Vad ska säljas: Lokalproducerad mat och dryck samt konsthantverk av god kvalitet 

Villkor för utställarna: Utställarna ska komma från Gävleborgs län i första hand och själva ha 

producerat sina varor, varorna ska hålla god kvalitet och utställarna ska förbinda sig att hålla öppet 

hela tiden kl 1100-1500. Organisationsnummer och F-skattesedel krävs. 

Aktiviteter i övrigt: Förutom sommarcafé kommer vi att anordna barnaktiviteter och vi kommer 

även vissa lördagar att försöka ha musikunderhållning. Guidning i den historiska miljön kommer att 

erbjudas.  Lördagarna  8, 15 och 22 juli spelas lokalteater i Hyttan kl 1600. 

Priser för utställare: Utställarna betalar 300 kr per gång – då ingår hyra av marknadsstånd. 

Våra marknadsstånd har måtten  1m x 2 m med markistak. De som har egna marknadsstånd betalar 

200 kr per gång (vi förbehåller oss rätten att godkänna kvalitén på marknadsstånden). Om man 

behöver elförsörjning betalar man 50 kr extra per gång. Om man deltar alla sex lördagarna har man 

sista lördagen gratis. 

Sista dag för anmälan: Vi vill ha din anmälan om deltagande senast den 1 juni. Först till kvarn 

får möjlighet att hyra våra marknadsstånd så långt de räcker. 

 

 

 


