Allmän information för medverkande
Anmälan
Att medverka som utställare vid Torpa Stenhus medeltidsdagar är kostnadsfritt.
Nya hantverkare ombeds att skicka bilder på sitt tält och sina produkter.
En bekräftelse på att du fått plats på marknaden skickas via mail. Om du inte har mail
kontaktas du via telefon.
Vi tar ingen entré till medeltidsdagarna från besökarna utan varje aktör tar betalt för sina
tjänster eller produkter. Detta borgar för goda förtjänstmöjligheter och stor
publiktillströmning.
Ankomst
Ni är välkomna till Torpa from onsdag den 19/7. Har ni ett tält av medeltida typ är ni
välkomna att tälta i marknadsområdet.
Det går att köra bil ända fram till de flesta av marknadsplatserna.
Er marknadsplats kommer att vara utmärkt med namn.
Vi erbjuder även tältplats/plats för husvagn utanför marknadsområdet för de som vill
övernatta.
Var noga med att skriva i anmälningsblanketten om ni önskar övernatta i eller utanför
marknadsområdet.
El till husvagn/husbil kan erbjudas till en kostnad av 100 kr/natt. Betalas kontant på plats.
Begränsat antal platser. Ta med lång förlängningssladd.
El
Det finns ingen tillgång till el i marknadsområdet, undantaget är ett fåtal platser som tilldelas
de aktörer som säljer livsmedel.
Det finns möjlighet att ladda ev kassaapparater/register över natten. Meddela oss om ni önskar
göra detta.
Marknadsstånd
Vi utgår efter de mått som du angett i din anmälan när vi planerar marknadsområdet. Därför
är det viktigt att du räknar med den totala ytan inklusive linor med ev utfällt tak och ev varor
som skall placerar framför tältet/ståndet.
Du tilldelas en plats någonstans i marknadsområdet. Ev önskningar om speciell plats kan
göras men kan ej garanteras.
Inga metallstånd eller plasttält/partytält är godkända som marknadsstånd.
Moderna tält och husvagnar hänvisas till parkeringen som ligger utanför marknadsområdet.
Alla tältning och uppställning av husvagn måste föranmälas.

Regler i marknadsområdet
Utställare och aktörer skall se till att marknadsstånd och aktivitet är klara och eventuella bilar
är ställda på parkeringen innan öppnandet kl 10.00.
Mobiltelefoner inte är tillåtna att användas synligt under marknadens öppettider. Undantaget
är evenemangsansvarig, säkerhetsansvarig och sjukvårdspersonal.
Synlig rökning är inte tillåtet i marknadsområdet.
Inga moderna matförpackningar, plastpåsar, läsk- och ölburkar skall vara synliga i
marknadsområdet. Efter stängningsdags får givetvis moderna hjälpmedel och produkter
användas men för stämningens skull rekommenderar vi att man förvarar alla moderna föremål
inne i sitt tält.
Eldning
All eldning sker under eget ansvar. Ingen eldning får ske direkt på marken utan ett fyrfat
måste alltid användas. Utställarna tar själva med den ved som behövs. Brandsläckare måste
finnas i anslutning till eldningsplatsen. Försäkra er om att elden är ordentligt släckt innan ni
lämnar platsen.
Vatten/toalett/bad
Det finns möjlighet att hämta vatten i dunkar, krus och flaska. Vår personal visar er vid
ankomst.
Flera toaletter och badplats finns inom gångavstånd 2017 kommer vi även att utöka med ett
antal bajamajor i marknadsområdet.
Det finns 2 sjöar inom gångavstånd från marknadsområdet. För allas trivsel får bad endast ske
på anvisad plats. Information ges vid ankomst.
Avfall
Vi tar emot allt brännbart avfall. Glasflaskor, burkar och annat tar utställarna själva hand om.
Vi hjälps åt att hålla marknadsområdet och lägerplatsen rena.
Mat
Torpa slottscafé & restaurang har öppet fredag kl 11.00-17.30, lördag kl 10.00-20.00 och
söndag kl 10.00-17.30.
Under marknadstiden finns också stånd där man kan köpa mat av medeltida karaktär.
Närmsta matbutik ligger i Länghem ca 10 minuters bilfärd från Torpa. Öppettider under
veckodagar är kl 9.00-19.00 och helger kl 9.00-15. 00.

Varor
Varorna som säljs på marknaden skall kunna knyta an till medeltiden och man skall kunna
deklarera sina produkters riktighet. Hantverksföremål gjorda utifrån tidstypisk form eller
funktion är också tillåtna. Föremål av plast och andra otidsenliga material eller varor är inte
tillåtna.
Om du är osäker på en vara kontakta oss.
Varor som tas med och som inte har anmälts på förhand kan komma att plockas bort.
Öppettider
Marknaden är öppen lördag och söndag kl 10.00-17.00
Om platsen
På vår hemsida: www.torpastenhus.se kan du läsa mer om Torpa Stenhus, här finns också
karta och vägbeskrivning.
För ytterligare frågor, vänligen kontakta oss via mail: info@torpastenhus.se eller tfn: 033-28
12 70
Vi ser framemot att hälsa er välkomna till Torpa!
Lotta karlsson
Evenemangsansvarig

