
 
 
 
 

Inbjudan till Arvika Medeltidsmarknad 
8-9/6-2019 

Värmlands Största Medeltidsmarknad 
På Sågudden, Centrala Arvika 

 

 
2018- års marknad blev en succé! Så nu satsar vi på ett årligt återkommande evenemang! 
 
Historiska Föreningen Lindorme tillsammans med Västra Värmlands Fornminnesförening arrangerar 
Arvika medeltidsmarknad för andra gången. 
Vi vill erbjuda våra besökare två härliga, färgstarka och spännande dagar med en  
stor varierad kvalitétsmarknad där både unga och gamla kan hitta något som lockar  
dem. Försäljare och aktörer ska vara “historiskt klädda” och visa upp/sälja varor som stämmer med 
marknadens historiska inramning.  
 
Under marknadsdagarna serveras frukost till alla deltagare i Kafé Nystuga. 
Samt att föreningarna bjuder alla medverkande på ett gästabud på lördag kväll. 
 
 
 
Har ni frågor kontakta marknadsansvarig;  
 
Mia Ewertz Engdahl 
mia@lindorme.se,  
mobil: 070-238 74 35  
 
Historiska Föreningen Lindorme 
Höves 23 
671 60 Arvika 
 
www.lindorme.se 
Vi finns också på Facebook:  
www.facebook.com/historiskaforeningenlindorme 
 
Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/2073765556212048/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjärtligt välkommen! 
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Anmälan till  

Arvika medeltidsmarknad 8-9/6-2019 
 

Anmälan är bindande 
 

 Kostnad för knallar är 500:-/plats.  
Detta skall förskottsbetalas till Pg.627764-4 Bg 829-9596 eller Swish 0707308356 
(Ordförande Historiska Föreningen Lindorme, Anders Engdahl)  
Glöm inte att märka din betalning ”AMM + ditt namn” Vi vill ha din betalning innan 26/5-2019 

 Avgiften gäller för båda dagarna  

 Frukost ingår i priset och serveras från Kl. 08.00 vid Kafé Nystugan på Sågudden. 

 Gästbudet ingår i priset och planeras till Kl. 20.00 på lördag kväll (8/6)  

 Det kommer finnas nattvakter på området och möjlighet att låsa in värdesaker under natten. 

 Sopkärl finns uppställda på området (Sopcontainer finns bakom Kafé Nystuga)  

 Ni ansvara själva för att städa undan efter er och hålla området rent och snyggt. 
 

 

Namn på företag samt kontaktperson: ___________________________________________ 
 
Org. Nummer/personnummer: _________________________________________________ 
 
Mobilnr och e-post till kontaktperson: ____________________________________________ 
 
Hemsideadress: ____________________________________________________________ 
 
Typ av hantverk/varor: _______________________________________________________ 
(varor som inte föranmälts kan komma att ombes att plockas bort) 
 
Antal marknadsstånd, alt eget tält/bord på antal meter: _____________________________ 
 
Vi övernattar i marknadstältet, Antal personer: ____________________________________  
 
Vi planerar att laga mat över öppen eld: _________________________________________ 
 
Typ av fordon som behöver parkeringsplats, antal: _________________________________ 
Husbil  
Husvagn  
Personbil  
 
Tillgång till el önskas:       
 

Främst för kassaregister mm. Eventuell kostnad kan tillkomma, Begränsat antal platser. 
(El kan inte erbjudas till husbil, husvagn  el. dyl. Begränsat antal elplatser finns) 

 
Vilken dag anländer ni? ______________________________________________________ 
 
Övriga önskemål: ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Sista anmälningsdag är 26 Maj 2019.  
 
Anmälan skickas till:  

Mia Ewertz Engdahl  
Historiska Föreningen Lindorme 
Höves 23 
671 60 Arvika 
 
Eller via mail:  

Mia@lindorme.se 
 
Mer information skickas ut under våren 2019  
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