
Producent, knallare eller hantverkare? 
Nå ut med dina produkter! 

HÖSTMARKNAD 26-27/9 
PÅ STORA SÄBY GÅRD 
tillsammans med Åkersberga Växtförsäljning 

 
Höstmarknaden och Stora Säby Gård 
Stora Säby Gård i Åkersberga är ett utflyktsmål med växtförsäljning, butiker, 
museum, café och aktiviteter för hela familjen. Här har sedan många år 
Åkersberga Växtförsäljning anordnat en uppskattad julmarknad som når 
närmare 6000 besökare från hela Mälardalen. Nu utökar vi med en 
höstmarknad som vi satsar på ska bli lika populär. Fokus kommer att ligga på 
mat, dryck och hantverk. Under marknadshelgen kommer vi även att ha 
aktiviteter som kaninklappning, ponnyridning och hunduppvisningar. Goda 
parkeringsmöjligheter och servering finns. Nu ser vi fram emot att samverka 
med dig som har kundupplevelse och kvalité i fokus! 
 
Vem kan hyra ett stånd? 
Marknaden är öppen för dig som säljer varor inom mat, dryck och hantverk. 
Produkterna ska vara av hög kvalité och vi kommer att prioritera försäljare 
med närproducerade varor.  
 
Datum och tider? 
26-27 september kl. 10-16 båda dagarna.  
 
Kostnad? 
Att hyra ett stånd kostar 1 000 kr ex moms för två dagar.  
Fakturan ska vara betald senast 19 juni 2015 för att säkerställa att du får en 
plats på marknaden. Betalningen sker mot faktura som skickas vid anmälan.  
 
Vad ingår i priset? 
En möjlighet att delta på en marknad med kvalitativa utställare i en unik miljö. 
Bord 80cmx220 cm med tak. Marknaden kommer att annonseras i lokal och 
regional press och på sociala medier.  
 
Läs gärna mer om oss arrangörer här! 
www.storasabygard.se 
www.bergavaxter.se 
 



Förhållningsregler 
• Alla säljare åtar sig att efter sin förmåga sprida info om marknaden i 

sina kanaler. Vi skickar gärna infoblad som ni kan använda er av.  
• Vi kommer att fördela stånden mellan utställarna så att det blir en bra 

mix bland borden på marknaden.  
• Du hittar ditt bord genom att leta efter ditt namn som sitter på ett av 

borden när du anländer.  
• Det är inte tillåtet att ta med eget bord, du ska använda det som finns. 

Detta för att marknaden ska få ett inbjudande och enhetligt utseende.  
• Du som hyr ett stånd måste medverka båda dagarna.  
• Du kan plocka upp dina varor från kl 06 på morgonen.  
• Ditt stånd ska vara klart senast kl 09 varje morgon och därefter får inga 

bilar finnas på gårdsplanerna.  
• Du får inte plocka ihop ståndet förens efter kl 16 på någon av dagarna.  
• På lördagskvällen måste du själv plocka ihop alla dina varor samt 

montera ned bordet och ställa in det på anvisad plats.  
• Du tar själv med dig allt skräp hem från marknaden.  
• Det kommer inte att finnas el i stånden. 

 
Intresserad av att hyra ett marknadsstånd? 
Vi förbehåller oss rätten att välja vilka som får medverka på marknaden.  
Skicka en intresseanmälan till oss via eposten marknad@storasabygard.se. 
Ange ditt namn, företagsnamn, fakturaadress och en kort beskrivning av dina 
produkter. Om möjligt skicka med foton och/eller länk till hemsida eller 
liknande. Du får besked inom två veckor om du blir en av försäljarna. 
 
Har du andra samarbetsidéer? 
Har du idéer på aktiviteter som vi kan anordna under dagarna så tveka inte 
att diskutera det med oss. Kanske vill du anordna ponnyridning, 
kaninhoppning, femkamp eller en konsert? Vi har en rad event på gården 
varje år så vi ser fram emot att lära känna dig så vi kan samverka fler gånger! 
 
Vi ser fram emot en ny tradition och ett gott samarbete! 
Familjerna på Stora Säby Gård och personalen på Åkersberga Växtförsäljning 
 
Intresseanmälan eller frågor? 
marknad@storasabygard.se 
 

                 


