
Gammaldags Jul på Möljen 

Söndagen den 2 december 2018 klockan 12.00- 17.00 

Tack för att Du vill vara med och hjälpa till att skapa en gammaldags 

julstämning på Möljen! 

Följande förutsättningar gäller för arrangemanget: 

Bifogade skiss visar Din inplanerade plats på torget. Från klockan 10.00 kommer någon      
från Hembygdsföreningen att finnas på plats vid Hembygdsföreningens bord.       

Hembygdsföreningen har inga extra bord att ta till, så har Du inte redan bokat bord i Din      
anmälan måste Du ha eget. Bokade bord finns redan uppställda. 

Tänk på att dekorera och skylta Ditt stånd och att mörkret faller snabbt, varför Du behöver  
lyktor! För Dig som har plats finns möjlighet att ansluta elström, men ta i så fall med    
tillräckligt lång skarvsladd för utomhusbruk. 

Enligt kommunens regler får marschaller inte ställas på marken. Det är heller inte tillrådligt 
av det skälet att folkträngseln brukar bli stor. Större eldar kommer att finnas inom området.  

Bilparkering är förbjuden inom hela Möljenområdet, även vid f.d.  butiken Härvan. Sedan Du 
lastat  ur – ställ Din bil på hamnområdet! OBS. Ingen biltrafik på området efter 11.30. 

Städa själv upp efter Din aktivitet. Glöm inte kvar granris eller annat värmeunderlägg! Ta 
med egen sopsäck, som Du tar med själv efter avslutat värv, för ingen sopcontainer finns på 
området. Under försäljningstiden ska tydliga skyltar med namn/firmanamn och hemort 
finnas uppsatta vid försäljningsstället. 

Om Du av någon oförutsedd anledning inte kan utnyttja Din plats var snäll och meddela det 
till Rut, 0702 179669 el. rut.boethius@live.se. Vid meddelande om förhinder senast 7 dagar 
före marknadsdag återbetalas 75%, senare än 7 dagar ingen återbetalning. 

Toalett finns i f.d. Härvans lokal på området. 

Inbetalningskort bifogas, betalning till bankgiro 5005-6951, ange namn och tel. nr eller         
e-mail adress. Betalning senast 10 november till Hudiksvalls Stads Hembygdsförening.  

Avgift 3 meter= 250 kr, 6 meter= 500 kr, 9 meter= 750 kr,  hyra av bord 2,0x0,8m  100 kr.  

 

 

Återigen tack för Din medverkan! Vi ses på Möljen! 

 

För Hudiksvalls Stads Hembygdsförening i samarbete med Hudik City 

 

        Per-Widar Persson, Rut Boethius                                        

mailto:rut.boethius@live.se

