
Gamla Malmens julmarknad 2021 

Välkommen som försäljare på julmarknaden 2021 på Gamla Malmen i Pargas! 

Julmarknaden ordnas lördagen den 11 december kl. 12–16 enligt ett nytt, förenklat och mera 

coronasäkert koncept. Marknaden försiggår på olika verksamhetsidkares och privatpersoners 

gårdar samt på Gamla Torget. Du bokar din plats via Lyyti enligt de anvisningar som ges där och 

vars länk du hittar på invånarföreningens hemsida www.gamlamalmen.com före utgången av 

oktober 2021. En mer exakt tidpunkt för när bokningen öppnas meddelas inom kort på 

föreningens hemsida och Facebooksida. 

Bokandet av försäljningsplatser 

I samband med bokandet av en försäljningsplats ser du en karta över de tillgängliga platserna och 

de olika kategorierna av försäljningsplatser (som presenteras nedan). Om du har bokat en plats 

med försäljningsbord (föreningens bord €20), kommer ditt bord att finnas på platsen då du 

anländer. Du behöver inte montera ner det efter marknaden, men du bör se till att platsen är 

tömd och städad efter dig.   

Det finns tre kategorier av försäljningsplatser: 

• platser som är 1 x 3 meter stora (15 €) 

• platser som är 3 x 3 meter stora (15 €) 

• 3 större platser för t.ex. paketbilar (25 €) 

Notera att din bokning är preliminär tills du betalat den till 

föreningens konto FI46 4055 0011 011554. Detta bör ske 

inom 7 dagar, annars går platsen vidare till någon annan. 

Erlagd avgift för försäljningsplats återbetalas inte. Det 

finns färre platser än tidigare så boka i tid, helst före 

4.12.2021. Vi gör en karta över försäljningsområdet som kommer 

att användas i marknadsföringen av marknaden och som gör att besökarna lätt 

hittar de olika försäljningsområdena.  

Observera följande!  

• Försäljningen inleds kl. 12.00 och är inte tillåten före det. 

• Trots att gatorna inte är avstängda under marknaden, ber vi dig att inte parkera din bil inom 

det område på Gamla Malmen som är markerat i färg på kartan. Du får naturligtvis föra dina 

saker med bil till försäljningsplatsen, men vi önskar att du gör det mellan kl. 9.00 och 11.00. 

• Det är inte tillåtet att spika eller stansa fast något på områdets byggnader. Om du tänker 

använda flytgas, bör du beakta att den största tillåtna mängden gas/stånd är 25 kg. Du bör i så 

fall även ha med dig egen släckningsutrustning. 

• Toaletter finns till försäljarnas förfogande vid taxistationen på andra sidan sundet och vid Ella 

Janssons museistuga på Malmgatan 9 (utedass). 

• Ta gärna med batteridrivna ljus och lyktor till marknadsplatsen för att bidra till en trevlig 

stämning när mörkret börjar falla på. Notera emellertid att all öppen eld, såsom facklor, 

marschaller eller levande ljus, är av säkerhetsskäl förbjuden.  

• Du får gärna klä dig i en gammaldags stil som passar till marknadens karaktär och stämning. 

• Infodisken är öppen på Gamla Torget från kl. 9.30 framåt. 

• Frågor gällande julmarknaden kan riktas till gamlamalmen.pargas@gmail.com 

 

Hjärtligt välkomna! Invånarföreningen Gamla Malmen rf 

http://www.gamlamalmen.com/

