
UPPLANDS
ULL • LIN • VÄV • SMIDE

MARKNAD
8-9 AUGUSTI I ÖSTERBYBRUK

VÄLKOMMEN TILL ”ULLMARKNADEN I ÖSTERBYBRUK”
För sjunde året välkomnar vi er till en kvalitetsfylld marknad för ull 
i Österbybruk. En marknad som är välkänd för att ha aktivitet, 
inspiration och hållbarhet i fokus. Intresset är som vanligt stort både 
från besökare och utställarhåll.

För att öka antalet utställare och göra marknaden än mer attraktiv för 
besökare bjuder vi nu även in kvalitetshantverkare inom lin, vävning 
och smide.

– SOM I ÅR BYTER HUVUDMAN
Upplandsmuséet arrangerar inte längre marknaden. På förfrågan 
från tidigare arrangör har Lions Club i Österbybruk-Dannemora beslutat 
att tillsammans med Stiftelsen Österbybruks Herrgård gå in som ny 
huvudman och arrangör med syfte att i bygga vidare på den kvalitet
och inriktning marknaden haft. 
Samverkan mellan intresseföreningar och tidigare arrangörer ligger  
också som grund för marknadens utformning.

BÅDE UTSTÄLLARE OCH AKTIVITER FÖR ALLA
Ullmarknadens kännetecken har varit att kombinera utställare inom 
branschen med intressanta föreläsare, prova på och aktiviteter för 
barn och vuxna. Det fortsätter vi med – nu med breddad inriktning 
även mot lin, vävning och smide.
Vi kommer att ge möjlighet för marknadsutställare, liksom olika 
hantverksgrenar och föreningar, att på scen presentera sig, sin 
egenart och sin verksamhet.

UPPLANDS – ULL • LIN • VÄV • SMIDE – MARKNAD 2020
Vi har kontakt med ett 60-tal utställare som säljer ull, garn, skinn, 
ullhantverk och därtill hörande redskap av hög kvalitet. Och vi har 
redan uppfattat ett spännande intresse från utställare och hantverkare 
inom de nya områdena.

TIDER OCH PROGRAM
Program m m publiceras fortlöpande på nätet.
Facebook: Upplands Marknad Österbybruk



TID
I år förläggs marknaden till lördag - söndag 8-9 augusti 2020.
Öppettider: Lördag 8 aug   kl 10-16
  Söndag 9 aug   kl 10-16

PLATS
Stallbacken och Österbybruks Herrgård, 
Österbybruks Herrgårdsområde, Österbybruk

PRISER
Plats på marknaden 500 kr (3 x 3 meter).
Tak till platsen  400 kr (vagnslider eller tält 3 x 3 meter)
El   100 kr 230V, 10A enfas 
   (Ta med egna skarvsladdar och ev dosor)
Bord   250 kr (ca 180 cm långt)

ANMÄLAN
Till Folke Frölén via tel 0705-832 902 eller mail folke@datatrim.se
Vi vill ha din anmälan snarast möjligt. Vid platsbrist gäller ”först till kvarn...”!
Fakturering sker i samband med anmälan mot 10 dagars betaltid.
Anmälan ska innehålla: Namn
    Adress
    Telefonnummer
    Mailadress
    Organisations-/personnummer
    Storlek på plats m m
    Utbud (vad du säljer)

FÖRBEHÅLL
Marknadsarrangören (Lions Club Österbybruk-Dannemora) förbehåller sig 
rätten till allt som säljs och som avses förtäras på marknaden, dvs godis, 
fastfood m m). 

PROVA-PÅ • WORKSHOP
Precis som vanligt har du möjlighet att erbjuda besökarna en kort workshop/
prova-på i din monter eller på scen. Även det anger du vid anmälan. Det är ett 
bra sätt att sälja material-kit och fånga intresset hos besökarna. 

FÖRELÄSNING • PRESENTATION
Föreläsningarna/presentationerna (ca 15 min) genomförs på scen (på mark-
nadsområdet). Vill du presentera ditt hantverk/företag/verksamhet eller 
genomföra en föreläsning – hör av dig till Folke Frölén (se ovan). Gärna vid 
anmälan, men dock senast 1 augusti.

BOENDE
Wärdshuset GammelTammen, Österbybruk
Annexets Vandrarhem, Österbybruk
Aspobadets Naturcamping
Gimo Vandrarhem, Gimo
Gimo Herrgård, Gimo

Lions Club Österbybruk-Dannemora

Fotografer: Ann Kristin Hult, Marie Fager-
lind, Pea Sjölén, Katja Jahn, Upplands-
muséet.


