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Välkommen!

Välkommen till
Råneå Sommarmarknad 17-19 juni 2022
IFK Råneå hälsar alla gamla och nya försäljare välkommen till 2022 års sommarmarknad.
Äntligen kan vi genomföra vår Sommarmarknad igen efter två års uppehåll pga Coronapandemin.
Vi hälsar därför att alla gamla och nya marknadsdeltagare Välkomna till 2022 års Sommarmarknad i Råneå.

”Råneå sommarmarknad ska genom ett gott samarbete med det lokala
näringslivet, tillresta försäljare och föreningens medlemmar arbeta för att göra
marknaden till årets händelse i Råneåområdet”
Råneå sommarmarknad har ca 450 löpmeter till förfogande, vilket motsvarar 150 st 3 m platser. Normalt brukar
ca 50-80 st försäljare samsas på denna yta som finns i centrala Råneå.
IFK Råneå har egen försäljning av mat, kaffe, korv, lotterier mm, varför vi naturligtvis kommer att begränsa försäljare som har
liknande utbud. I övrigt försöker vi få ett så brett sortiment som möjligt, utan att det blir för många försäljare som har liknande
utbud.
Vi jobbar också parallellt med att fylla marknaden med andra lämpliga programinslag och återkommer med detaljer kring
detta i marknadsföringen av marknaden.

Tänk på följande!

• Råneå marknadsorganisation förbehåller sig rätten att efter bästa förmåga och i demokratisk anda fördela
försäljningsplatserna.
• Försäljaren ansvarar själv för den hyrda platsen med egen utrustning som bord, kablar, varusortiment mm 		
samt att försäljningsplatsen hålls städad under hela marknaden.
• Råneå sommarmarknad följer de regler som är framtagna av Tomer, MAF och Konsumentverket. Det är 			
därför varje försäljares ansvar, att i förhållande till vad man säljer, känna till de regler och förordningar 			
som gäller och ha alla sina dokument och tillstånd i ordning. Tänk speciellt på att ha ett eget tecknat 			
försäkringsskydd i förhållande till vad ni säljer och den utrustning ni har.

För er som vill övernatta i närområdet föreslår vi nedan boende:
Strömsundshemmet, 0924-330 81 – www.stromsundshemmet.se
Meldersteins herrgård, 0924-510 37 – www.meldersteinherrgard.se
Töre camping och stugby, 0923-64 01 24 – www.torecamping.se

Marknadsplatsen

Våra marknadsplatser är indelade i en bredd på 3 meter per plats. Det går också att hyra flera platser i rad om man har
behov av detta. Varje plats har ett djup av 3 meter. Vi tillhandahåller inga marknadsbord/stånd till platserna, utan det
måste varje försäljare ordna själv. Det finns möjlighet att köpa el till sin plats om man har behov av detta. För att kunna
använda elströmmen behöver ni ha med egna kablar med minst 10 meters längd.

Marknadens öppettider
Fredag 12.00 - 17.00
Lördag 10.00 - 17.00
Söndag 11.00 - 15.00

Pris för hyra av marknadsplats
3 m bredd
6 m bredd
9 m bredd
500 kr		
900 kr		
1 300 kr		
Pris för elström
230 V/10 Amp 		
400 kr per uttag		

12 m bredd
1 700 kr		

15 m bredd
2 000 kr		

380 V/16 Amp
600 kr per uttag

18 m bredd
2 350 kr
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Ansökan av marknadsplats
För att undvika missförstånd vill vi att varje försäljare själv fyller i den bifogade ansökan med sina behov och sänder
den till oss. Vi ser gärna att ni gör detta per mail.(Dokumenten finns på vår hemsida att hämta hem digitalt)
Om ni inte har möjlighet att maila er ansökan, går det naturligtvis även sända den per post. Ni verifierar er ansökan
genom att betala in de avgifter (platshyran och elbehov) som er ansökan avser på BG: 918-1678. Det är först när ni
betalt avgifterna som er ansökan blir officiell och behandlas i det urval som kommer att göras.
Inga platser får beträdas innan betalning gjorts och platsen tilldelats av marknadspersonalen när ni anländer till
marknadsområdet.
Det kommer att finnas möjlighet att använda dusch under morgon och kväll för försäljare. Ni som vill göra detta tar
kontakt med marknadskansliet för närmare information.
Under lör-sön morgon finns det möjlighet att inta en lättare frukost med kaffe, the och smörgås i serveringen mellan
kl 8-9. Detta är naturligtvis gratis!
För er som inte har mail är det viktigt att ni anger ett mobilnummer där ni kan nås, då vi kommer att meddela om ni
tilldelats ansökt marknadsplats per telefon om ni inte kan nås per mail.
All avbokning skall göras till IFK Råneås kansli.
Annonsering i Kamratbladet och andra möjligheter till marknadsföring
För den som vill finns möjlighet att köpa annonsering i Kamratbladets marknadsnummer och högtalarreklam. För mer
information om detta kontaktar ni kansliet på nedan telefonnummer.
Information
Vänd er gärna till vårt kansli med frågor som rör marknaden. I annat fall finns den mesta informationen på vår hemsida, www.ifkranea.se.
IFK Råneå
Lärarvägen 2, 955 31 Råneå
0924-104 00
070-670 76 01
kansliet@ifkranea.se
www.ifkranea.se
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