
 

 

 

 

 

 

 

 

INVITASJON TIL UTSTILLERE  

6.-8. DESEMBER 2019 

Vil du være med å lage julestemning i Kulåsparken i Sarpsborg sentrum? 

 Nå kan du melde deg på årets julemarked. Vi lover et godt og variert program. 

Vi viderefører mye fra tidligere år, men det kommer selvsagt noen nye 

overraskelser og markedet blir litt utvidet. Det vil bli markedsført i hele Østfold. 

 
 

ÅPNINGSTIDER: 

 fredag kl. 16-20 lørdag 12-18, søndag 12-18 

 

Påmelding: https://www.isarpsborg.com/julemarked/ 

 

Vi gleder oss!  

Hilsen Regine og Caroline 

https://www.isarpsborg.com/julemarked/


 

For fjerde gang arrangerer Isarpsborg  

julemarked i Kulåsparken. 

Julemarkedet skal gi de besøkende den  

perfekte, tradisjonelle, barnlige og 

naturlige 

julestemningen – både visuelt, men også 

gjennom smak, lukt og hørsel. Vi 

oppfordrer deg som utstiller til å tenke 

naturlig norsk og rustikk juletradisjon i 

utforming og utsmykning av standen, 

gjerne også bekledning.  

Vi ønsker et bredt og variert vareutvalg og 

vi har plass til ca. 100 utstillere.  

PRISER OG PLASS I KULÅS 

PARKEN 

Bord i det store teltet,  

alle tre dager 1500,- Mål bord: 220 cm 

x 68 cm 

Trebod i Kulås, alle tre dager 2500,-  

Mål trebod: 240 cm bredde x 160 cm 

dybde. Vi har 8 stk. med luke og 18 stk. 

med dobbelt dør, alle har gulv.  

Åpen bod 3 dager 1500; -  

Vi har 10 stk. Alle har gulv, men hyller 

må settes opp selv. Bodene er ikke 

låsbare. 

Mål på boder utvendig: Dybde 160 * 

240 lang Innvendig: Dybde 155 * 230 

lang 

 

 

 

 

Eget telt (3x3) 2000,-  



JULEMARKED I KULÅS PARKEN 

Trebod med luke Trebod med dobbeldør 

Hvit bod uten dører  Bord i telt 



    

1. Tildeling av plass 

 

Isarpsborg (arrangør) forbeholder seg 

retten til å avgjøre hvilke utstillere som 

kan delta og foreta den plassering som en 

finner riktig.  

 

2. Påmelding, betaling og avbestilling 

Påmelding blir registrert når 

påmeldingskjema er mottatt. 

Påmeldingsfrist er 15. november. 

Betaling skjer i skranken her på Isarpsborg 

kontoret, Torget 5. Åpningstid 9-16, eller 

ved faktura. Siste frist for betaling er 

1.desember. Påmelding er bindene. 

Manglende betaling ved forfall fører til at 

plassen blir strøket.  

Påmelding skal gjøres på:  
https://www.isarpsborg.com/julemarked/ 

 

3. Ankomst/avreise  

Du vil bli henvist til din plass ved ankomst. 

Opprigging kan foregå fra torsdag 5. 

desember kl. 1500- og frem til fredag 

6.des kl. 14.00. 

Det er ikke tillatt med bil på området! 

Kun av/pålessing i god tid (minimum en 

time) før og etter åpningstider, pga. 

publikumtilstrømming.  

Parken er sårbar på denne tiden av året, 

vis hensyn. Det er kun tillatt å kjøre på 

grus/asfaltert vei.  Ingen bod/stand skal 

pakkes, tømmes for varer eller forlates før 

arrangementet er slutt, dvs. søndag kl. 

18.00.  

 

4. Bod/stand 

Utstiller pynter sin bod/stand i tråd med 

hvordan markedet ønsker å framstå, som 

er naturlig, norsk og rustikk juletradisjon.  

Utstillere må selv sørge for å ha med seg 

elektrisk utstyr som er i orden og tåler 

utendørs bruk (selv om man har plass i 

teltet). Dette gjelder skjøteledninger, 

vaffeljern, kaffetrakter etc.  

Arrangør sørger for renhold av 

fellesområder, utstillere sørger for 

renhold/rydding utenfor sin bod/sitt 

område.  

 

Utstillere må selv forsikre sine varer og sitt 

utstyr. Arrangøren besørger vakthold fra 

opp montering torsdag til nedmontering 

søndag, men påtar seg ikke ansvar for 

tyveri eller skade på utstillings 

salgsgjenstander, utstyr, kjøretøy. 

Julemarkedet i Kulåsparken 

Telefon Regine: 907 90 711 

Telefon Caroline: 414 66 337 

Epost: julemarked@isarpsborg.com 

Facebook: Julemarkedet i Kulåsparken  

Reglement for deltagelse på julemarkedet i 

Kulåsparken & Sarpsborg sentrum 2019 

 

 

https://www.isarpsborg.com/julemarked/
mailto:julemarked@isarpsborg.com

