
 
 
 

Hjulmarknaden 2012 
Lördagen den 24 november kl 11.00 – 16.00 i Frihamnshallen 

 
 
Vi bjuder traditionsenligt in till Hjulmarknaden i Frihamnshallen längst ut på piren i Stockholms Frihamn. 
 
Föreningen Hjulmarknaden strävar efter att bjuda in så många som möjligt från framförallt det trafikhistoriska före-
ningslivet. Men det är svårt att känna till alla, så om ni hör någon som undrar varför de inte bjudits in så be dessa att 
kontakta oss! 
 

I år gäller att: 
 

• De som önskar beställa el ska göra detta via pg-talongen – Observera att detta kostar 100 kronor extra per 
utställare. 

• Varje utställare får boka så många bord denne vill. Borden har måtten ca 80 x 180 centimeter. En stol per bord in-
går. 

• Vi är tacksamma om ni meddelar önskemål om vilken/vilka andra deltagare ni vill stå tillsammans med! 
• Observera att plats måste avbeställas om den ej utnyttjas – plats avbeställd efter 11 oktober men före 2 november 

leder till återbetalning med 100,- avdrag, halv återbetalning av avgiften fr o m 2 november men före 16 november, 
endast 100,- i återbetalning fr o m 16 november. 

• Blir marknaden fullbelagd återbetalas givetvis avgifterna till dem som inte får plats! 
• Deltagare kan senast 11 oktober sända in auktionsgodsförteckningar (OBS! Inte själva auktionsgodset!) via mejl 

enligt nedan eller till Kurt Möller, Valhallavägen 80, 114 27  STOCKHOLM. Märk kuvertet/mejlet "Auktion"! 
Tips om hur du beskriver auktionsgodset – vänd! 
 

Vi vill ha er anmälan på bifogat inbetalningskort. Sista inbetalningsdag är 11 oktober 2012 
 
Avgifter inkl moms  betalas till plusgiro 29 31 32-7 eller bankgiro 462-8152, JärnvägsInfo-Förlaget; 
från utlandet till IBAN SE12 9500 0099 6018 0293 1327, BIC -kod (SWIFT-adress) NDEASESS: 

• Första bordet     650 kr 
• Följande bord   1000 kr/bord (oavsett antal). 
• Eluttag:      100 kr/utställare 
• Vi vill snarast möjligt ha kontakt med er som önskar enstaka bord för förmånliga visningsplatser av 

exempelvis modelljärnvägar – kontakta Föreningen Hjulmarknaden!  
 
Mer information kommer på Hjulmarknadens hemsida. 
 
Vi vill så mycket som möjligt använda e-post för information. Sänd oss därför snarast er aktuella e-post-adress! 
 
Hjärtligt välkomna till årets Hjulmarknad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Adress Tfn/fax E-post Hemsida  

Föreningen Hjulmarknaden 08 - 82 27 35 hjulmarknad@yahoo.se www.hjulmarknaden.info  
Box 1134   
171 22  SOLNA   



Här kommer ett antal stolpar för er auktionsgodsbeskrivning:  
 
Nyskick = absolut fräsch och 99 % obegagnad. Böcker ska fortfarande vara lite styva i bindningen el häftningen! 
 
Bra = snygg och varsamt begagnad. Oskadad. Inbundna böcker får ej ha minsta skada upptill i ryggen! 
 
Hygglig = lite nött, ev. med småskador/märken. 
 
Nött = hel men mycket väl begagnad. Blyertsanteckningar i böcker och tidskrifter behöver inte anges, däremot ev. 
anteckningar med bläck! 
 
(Större skador/bucklor/repor/saknade sidor/motsvarande i böcker och tidskrifter bör alltid beskrivas. Om minsta miss-
tanke finns att sidor kan ha blivit urklippta eller beskurna, kontrollera hela inlagan!! Beträffande äldre nr av Sveriges 
Kommunikationer: Ange om den lösa kartan finns kvar eller inte. Blandade lösnummer av tidskrifter lönar det sig inte 
att auktionera bort. Snygga, kompletta årgångar av TÅG, Järnvägs-Teknik, EJ Ingenjörsförbunds tidning o s v kan 
däremot ge pengar!) 
 
Trycksaker: Tryckår ska alltid anges. 
 
Beträffande SJ särtryck: ange helst även str-nummer/SJF-eller SJH-nummer och år. 
 
Beträffande lyktor o dyl: ange alltid om något färgat insatsglas skulle saknas och om brännaren/motsvarande är kvar. 
 
Beträffande skyltar: ange yttermått och gärna detaljerad beskrivning samt vilket material skylten är gjord av. 
Beträffande emaljskyltar: Ange även mycket små skador i hörn, fläckar o d. 
 
Ju högre kvalitet på objekten desto högre priser, naturligtvis! Vi kan inte lova att allt ni anmäler kommer med; 
utbudet måste begränsas till ca 50 objekt sammanlagt. 
 


