
Välkommen som utställare på 2022 års julmarknad i Stora Sköndal! 
Marknaden hålls 26-27 november och 3-4 december, i och utanför ett stort växthus, 
vackert beläget vid Drevviken. Ett begränsat antal utställarplatser finns att hyra i 
det uppvärmda växthuset, och fler platser finns i tält utomhus. 

Tider
Marknadens öppettider
26-27 november och 3-4 december, kl. 11-16. 

Tider för iordningställande av plats
Utomhusplatserna ställs iordning av utställaren respektive marknadsdags morgon kl. 9-11.  
Inomhusplatserna i växthuset kan ställas i ordning fredag innan respektive marknadshelg, kl. 12-20,  
eller respektive marknadsdags morgon kl. 9-11. 

Priser 
Utomhusplats
750 kr för en helg exkl. el. Pris för båda helgerna är 1 350 kr.  
I priset ingår plats utomhus i tält och bord (180x70 cm) med duk.  
Tillägg för ”lite” el: 100 kr/dag, 10A, 230V i en-fas (vanlig stickpropp). 
TIllägg för ”mycket” el: 100kr/h. Kan vara aktuellt för t.ex. foodtruck som saknar egen generator. 

Inomhusplats 
1 250 kr för en helg, inkl. el. Pris för båda helgerna 2 300 kr.  
I priset ingår plats i växthuset och bord (195x100 cm rustikt träbord alternativt 180x70 cm med duk). 

Bokning och betalning av utställarplats
Boka din utställarplats via julmarknad@storaskondal.se. 
Ange vilken helg du vill stå, samt om du vill ha plats inne eller 
ute. Det går inte att boka enbart en dag. Uppge också ditt 
namn, organsiations- eller personnummer och fakturaadress. 
Vid avbokning senare än 4 november kan vi inte återbetala 
avgiften. 

Utställarinformation

JULMARKNAD i STORA SKÖNDAL



Parkering
Parkering för in- och urlastning finns precis i anslutning till marknaden, se karta. Efter att ni lastat ut  
varor ber vi er att parkera på parkeringsplatser längre bort i området Stora Sköndal. Dessa platser är 
kostnadsfria under hela dagen. 

Utställarplatserna
Utställarplatserna ska hållas iordningplockade och tilltalande, gärna pyntade i jultema. 
Den röda duk som ingår i hyran av utomhusplatserna ska användas. Vi kommer att pyn-
ta både i växthuset och utomhus, med växter, ljusslingor, eldkorgar och annat, men vi 
ser gärna att även era bord är juligt fina.

Platserna ska vara bemannade under hela dagen. 

Eventuell försäkring av era varor står ni själva för, samt emballage . 

Betalning
Besökare ska alltid kunna betala med Swish, eventuellt också med kontanter eller kort om ni vill det. 

Toaletter
Toalett för utställare finns i direkt anslutning till marknaden, se karta. Baja-major för besökare kommer 
också stå utplacerade vid marknaden. 

Sociala medier
För att få så många besökare som möjligt får ni gärna hjälpa oss att sprida ordet om julmarknaden i era 
sociala kanlaer både innan och under marknaden. Vi skickar ut ett sociala media-kit till er efter att ni 
bokat, med hashtaggar och bilder som ni gärna får använda. 

Arrangörer
Stiftelsen Stora Sköndal, Stora Sköndals Framtidsutveckling AB med partners 
samt restaurang Nice Valley i Kristinahuset.  

Kontakt
Projektledare Daniela Brito 
E-post: julmarknad@storaskondal.se 
Telefon: 076-003 31 15 eller 08-632 31 15
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Hitta till julmarknaden
Adress: Herbert Widmans väg 7, 128 64 Sköndal


