
 

 

         i Nävertjäls Bygdegård 
                          4/11-5/11 2017 
  
 
 
 
Fantastiskt …..tiden går och nu har vi kommit till den 30:e Hantverksmässan, under Allhelgo-
nahelgen, i Nävertjäl.  
 
 
INBJUDAN   
Vi har som vanligt höga förväntningar på dig som utställare/hantverkare och siktar därför på 
ett brett utbud med hög kvalitet. Vår strävan är att alltid kunna erbjuda gediget hantverk 
till våra besökare—DÄRFÖR  beskriv Dina produkter så noggrant som möjligt!  
Har du produkter som EJ är anmälda riskerar Du först att tvingas plocka bort dessa, 
därefter att förlora Din plats i framtiden. OBS! Även i år förstärker vi kontrollen av 
icke anmälda produkter. 
 
Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet försäljare med samma eller lik- 
nande sortiment samt att årets jubileum kan innebära förändring av försäljares platser 
  
Du som vill vara inne i vår Bygdegård,  och har saker som ska hängas upp,  måste själv ordna 
med skärmar el dyl! Väggarna får absolut inte spikas eller tejpas och vi kommer att ta 
rejält betalt av den som förorsakar skada!    
 
Som vanligt förbehåller sig Bygdegårdsföreningen all rätt till försäljning av lotter, allt ät-
bart, servering, bröd, kakor, godis o dyl. 
 
 
 
MÄSSAN håller öppet lördag 10-16, söndag 10-15.  
Nävertjäl ligger ca 1 mil från Örnsköldsvik. 
 
 
 
PRISER: 
Inomhus    bord ca 120 x 60 cm………….600:- 
Inomhus    bord ca 150 x 75 cm…..……..700:- 
Tält           bord ca 150 x 75 cm………….700:- 
Utomhus    fri markyta 3 x 3 m…………..700:- 
Elkostnad vid större behov. 
 
Välkommen  med Din anmälan, senast 25 augusti till: 
 
 
NÄVERTJÄLS BYGDEGÅRDSFÖRENING 
Anne-Marie Andersson, Hanabäck 117, 891 92 Örnsköldsvik, 070-31 30 32 5 
  



 

 
Intresseanmälan 
 
Namn__________________________________________________________ 
 

Adress_________________________________________________________ 
 

Postadress______________________________________________________ 
 

Tel bostad_____________Tel arbete_____________ Mobil________________ 
 

E-mail _________________________________________________________ 
 
 

Mina Produkter:  ________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 

 
 
Jag önskar plats               Markera med  1 för förstahandsval, 2 för andra hands osv  
 
Inomhus                     120 x 60 cm      _______ 
 
Inomhus                     150 x 75 cm      _______ 
 
I tältet                      150 x 75 cm      _______ 
 
Utomhus                    3 x 3 m              _______ 
 
Extra el    (markera med X)                _______ 
 
JA      NEJ                Jag godkänner att mitt namn/mina produkter presenteras på vår hemsi-
da och i tryckt material. 
 
 
OBS !  Senast 25 augusti vill vi ha din anmälan till: 
 
 
NÄVERTJÄLS BYGDEGÅRDSFÖRENING 
Anne-Marie Andersson, Hanabäck 117, 891 92 Örnsköldsvik, 070-31 30 32 5 
  

 i Nävertjäls Bygdegård 
4/11-5/11 2017 


