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GREVBÄCKS HEMBYGDSFÖRENINGS 

                        Slöjdmässa i Hjo 10-12 Juli 2020 

Nu är det dags för anmälan till 2020 års Slöjdmässa som är den 40:e i ordningen. Senast den 31 januari 

2020 vill vi ha din anmälan. Endast egentillverkade alster får säljas under mässan. Vi anser det inte 

egentillverkat om man t.ex. designar en produkt och sedan låter den tillverkas industriellt. Vår ambition 

är som vanligt en mässa med hög kvalité.  

För nya utställare gäller det att sända in foto per post (ej via mail) på de produkter som tillverkas, eller 

hänvisa till hemsida med tydliga bilder. Bifoga returporto om du önskar dina foton i retur. Skriv också 

lite om hur tillverkningen går till, om du använder speciell teknik, vilka material du använder, med 

andra ord ge så mycket information som möjligt om ditt hantverk.  Liksom tidigare år kommer vi att 

anlita slöjdkonsulenter för en kvalitetsbedömning innan antagning görs. Vissa grupper av hantverkare är 

stora, där blir gallringen hårdare. Nya utställare får besked i mars om de kommit med eller ej.   

 

Vi tar inte in utställare som saluför livsmedel eller hygienartiklar.  

Även du som ställt ut tidigare skall skicka in anmälan, har du någon ny produkt till försäljning vill vi 

ha foto (ej via mail) eller adress till hemsida där tydliga bilder på produkten finns. Alla antagna 

utställare (utställare som får inbjudan kommer med) får, i mitten av april 2020, faktura, karta över 

mässområdet, information om mässan och boende m.m. 

Anmälan är bindande och inbetalning skall vara oss tillhanda, senast angivet förfallodatum på 

fakturan. Anmälningsavgift 500 kronor tas ut om återbud lämnas mer än 1 månad före mässan. 

Lämnas återbud senare tas hela avgiften ut, om inte sjukintyg lämnas. 

Vill man börja uppbyggnaden före 16.00 på torsdagen den 9 juli, tas en avgift på 500 kronor ut. 

Önskas ytterplats med extra markyta anges det i anmälan. 

För de som inte vill ha el, kommer det att finnas en laddningsstation för mobil eller liknande inne 

på kansliet. Detta är gratis. 

Priser 2020 (gäller för 3 dagar). 

Marknadsstånd: 3 m galvaniserade rör   3 000:- 

  Bord ingår.      

OBS! Presenning medtages 3,5 x 5,4 m 

 

Ytterplats+markyta: Stånd som ovan   3 000:- 

  Per löpmeter (minst 1 m)      750.- 

    

Markyta:  Per löpmeter  (Minst 2 löpmeter)     750:- 

   

Elektrisk ström: 1 eller 3-fas       400:- 

 

Anmälningsavgift: Återbud lämnas mer än 1 månad före mässan    500:- 

 

Anmälan skickas till:  Grevbäcks Hembygdsförening 

  c/o Laila Palm 

  Staketgränd 2 

  541 30 SKÖVDE     

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 31 januari 2020 

Grevbäck den 18 november 2019                  

Grevbäcks Hembygdsförening                   

Laila Palm  Mässansvarig                           

mailto:info@grevback.com
http://www.grevback.com/

