
 

 

Anmälningsblankett för utställare till Rådmansödagen 2022 
 
Den 2 juli 2022 är det äntligen dags för Rådmansödagen igen. Vill du ställa ut? 
 
För att säkra framkomlighet för räddningstjänst måste vi placera alla utställare som har tak över sin 
plats eller på annat sätt vill ha en extra djup plats på platser avsedda för detta. En standardplats är 2 
meter djup och inom denna ska utställningsbordet och med plats för dig själv bakom rymmas. 
Behöver du mer utrymme än så, eller vill ha tak över din plats måste du beställa en extra djup plats. 
 
! Kostnaden är 150 kronor per meter för en standardplats (2 m djup inklusive tak). 
! Om en extra djup plats önskas så tillkommer en kostnad om 50 kronor per meter. 
! Minsta längd som kan bokas är 2 meter. 
! För el tillkommer en kostnad beroende på vald strömstyrka enligt formuläret nedan. 
 
Vi planerar och placerar ut platserna inför eventet baserat på informationen i anmälningsformuläret. 
Det är därför viktigt att ni fyller i vad ni behöver korrekt i formuläret då vi inte kommer att ha 
möjlighet att planera om platserna på Rådmansödagens morgon. 
 
Vi fakturerar för utställningsplatserna i förväg för att underlätta administrationen under dagen. När 
vi fått in din anmälan kommer vi att skicka ut betalningsinformationen för betalning via Swish eller 
bankgiro. 
 
För eventuella frågor, maila radmansodagen@radmansobygdegard.se  
 
 
Fyll i blanketten och posta till:  

Per Ankar 
Sindviksstigen 4 
76015 Gräddö 

 
 
Kontaktuppgifter 

Namn:       

Företagsnamn:      

E-post:       

Organisationsnummer/Personnummer:    

Gatuadress:      

Postnummer:   Postort:    

Telefonnummer:       



 

 

Utställningsområde 

Ange längden på utställningsområdet som du önskar boka. Kostnaden är 150 kr per meter 
och minsta längd är 2 meter. 

Jag önskar boka   meter 

 

Ange om du behöver en plats som är djupare än standard 2 meter. En kostnad om 50 kronor 
per meter tillkommer. 

☐ Jag behöver en extra djup plats. 

 

Ange om du avser att ha ett tak över din utställningsplats. 

☐ Jag har tak över mitt utställningsområde. 

 

Ange om du behöver el framdraget till din plats samt vilken strömstyrka och typ. En extra 
avgift tillkommer för el enligt nedan. 

☐ Jag behöver ingen el. 

☐ 10 amp 1-fas – 100 kronor tillkommer 

☐ 16 amp 3-fas – 200 kronor tillkommer 

 

Ange vilka varor/sortiment som ska saluföras. OBS. Endast angivet sortiment får säljas. 

      
      
      
      
       

 

Övrigt 

Använd fältet nedan om det är någonting övrigt som du vill meddela oss. 

      
      
      
      
       


