Trafiknostalgisk Hjulmarknad 2022
Lördagen den 26 november kl 11.00 – 16.00 i Solnahallen
Vi bjuder traditionsenligt in till Trafiknostalgisk Hjulmarknad i Solnahallen,
Ankdammsgatan 46 i Solna.
Föreningen Hjulmarknaden, i samarbete med Trafik-Nostalgiska Förlaget (TNF), strävar efter att bjuda in så många
som möjligt från framförallt det teknik- och trafikhistoriska föreningslivet. 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 tillsammans med bordsbetalning – Observera att detta kostar 100
kronor extra per utställare.
Varje utställare får boka så många bord hen vill. Borden har måtten ca 180 x 80 centimeter. En stol per bord ingår.
Vi är tacksamma om ni meddelar önskemål om vilken/vilka andra deltagare ni eventuellt vill stå tillsammans med!
Till deltagarförteckningen önskar vi uppgift om hemsida och om ni kan ta kort- och/eller Swish!-betalning.
Observera att plats måste avbeställas om den ej utnyttjas – plats avbeställd efter 13 oktober men före 4 november
leder till återbetalning med 100,- avdrag, halv återbetalning av avgiften fr o m 4 november men före 18 november,
endast 100,- i återbetalning fr o m 18 november.
Blir marknaden fullbelagd återbetalas givetvis avgifterna till de som inte får plats!
Deltagare kan senast 13 oktober sända in auktionsgodsförteckningar (OBS! Inte själva auktionsgodset!) via mejl
eller adress enligt nedan. Märk kuvertet/mejlet ”Auktion”! Auktionens genomförande bestäms senare.
Blir marknaden ändå inställd (i ett sent läge) betalar vi givetvis tillbaka hela avgiften!
Vi önskar därför uppgift om (bank)konto att betala åter till för alla som inte betalar via plus- eller bankgiro.

Sista inbetalningsdag är 13 oktober 2022
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:
• Per bord (enhetspris)
800 kr
• 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, t ex förteckning över anmälda deltagare, kommer efterhand på Hjulmarknadens hemsida
www.hjulmarknaden.info!
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

E-post

Hemsida

Föreningen Hjulmarknaden
Box 1134
171 22 SOLNA

08 - 82 27 35

hjulmarknad@yahoo.se

www.hjulmarknaden.info

