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Information kring Skördefest Hovdala 2018
Nu gör vi en nysatsning av den årliga Skördefesten och satsar på att fullt ut ha en marknad
där närproducerat, lokalt hantverk, ekologiskt, trädgård och hållbarhet tar allt utrymme!
Nytt för i år är också att delar av logen kommer att användas till inspirerande föredrag som
rör just dessa frågor med lite olika infallsvinklar.
Dessutom utgår Äppelkaketävlingen till förmån för en Pumpatävling för barn!
Marknaden äger (i huvudsak) rum på Yttre Borggården samt inne på Logen.
Köksträdgården säljer ut skördeklart.
Aktiviteter på andra delar av området kommer också att finnas.
Att medverka
•
•

Alla medverkande i marknaden ska vara baserade i Skåne med omnejd.
Verksamheten du har ska rymmas inom ett eller flera av dessa kriterier:
1.
Ekologiska produkter
2.
Närproducerade produkter - hantverk och livsmedel
3.
Hållbarhet (ex. återbruk)
4.
Växtförsäljning/trädgård
5.
Lantraser

•

Nätverk/föreningar inom dessa områden är välkomna att kostnadsfritt delta
med informationsmaterial och försäljning av böcker m.m.
Försäljare ansvarar själva för att följa skatteverkets regler gällande
kassaregister, moms etc.
De medverkande deltar under hela Skördefestdagen från kl. 11.00 – 16.00.
Vi önskar att medverkande i största möjliga mån undviker plastbackar
och plastkassar att husa sina produkter i.
Det lyfter marknaden om du som medverkar också ansvarar för att
informera besökarna om din verksamhet och dina produkter. Kan din verksamhet
”visa” tillverkningen eller låta besökare ”prova på ” är det välkommet!

•
•
•
•
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Anmälan och hyra
Vi erbjuder plats i form av marknadsstånd (bordsyta ca 2 x 0,5 m) eller
bockbord (yta 3 x 1 m). Skiss på hur våra marknadsstånd ser ut hittar du här nedan.
Marknadsstånden har tak av markisväv, men står ej emot kraftigt regn. Det finns också
möjlighet att hyra plats per löpmeter, medtag eget bord eller tält.
Vi behöver din anmälan senast 3 augusti
Mark

nads

Hyra marknadsstånd/bockbord, 350 kr/st.
Hyra plats, 110 kr per löpmeter

Vi har ett begränsat antal bockbord och marknadsstånd, först till kvarn gäller.
Utrymmet inne på Logen är begränsat. Även om vi i första hand fyller Yttre borggård
och Loge med marknadsdeltagare, har vi gott om plats i andra delar av parken, t.ex. i
anslutning till Köksträdgård och Orangeri.
Vi förbehåller oss rätten att bestämma om din verksamhet uppfyller kriterierna, samt
placering av medverkande.
Vill du vara med oss denna dag är du välkommen med din anmälan!
/ Hälsningar Hovdala slott
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Anmälan Skördefest Hovdala 2018
Senast 3 augusti

Namn på företag, samt kontaktperson: .........................................................................................................................
Mobil och mailadress till kontaktperson: .......................................................................................................................
Ev. hemsida: ........................................................................................................................................................................
Typ av verksamhet/hantverk/varor: ..............................................................................................................................
Verksamheten ryms under:
Närproducerat - livsmedel eller hantverk
Ekologiska produkter
Hållbarhet - ex. återbruk
Växtförsäljning / Trädgårdsprodukter
Folkbildning / representera en förening/nätverk
Annat: .....................................................................................................................................................................
Vill hyra marknadsstånd (yta 2 x 0,5m), antal:..........................................................................
Vill hyra bockbord (bordsyta 3 x 1meter), antal: ....................................................
Vill hyra löpmeterplats (för eget bord/tält), antal meter: ........... m.
				
Tillgång till el önskas:
NEJ
JA

Jag tar med:

Bord

Tält

Annat, önskemål: ..............................................................................................................................................................
		

..............................................................................................................................................................

Skicka din anmälan till:		
mail: jenny.lindberg@hassleholm.se eller
					
sandra.anderberg@hassleholm.se
		
				
brev: Hässleholms kommun
					Kulturförvaltningen
					Hovdala Slott
					281 80 Hässleholm

