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Torstorp  

Kræmmermarked. 
INDBYDELSE TIL KRÆMMERMARKED DEN 3. SETMBER 2016 KL. 10 – 16 I TORSTORP.  

SAMT BESTILLING AF STADEPLADS! 

Arrangementet foregår på det store grønne område mellem de 4 byer Nørreby – Østerby 

– Vesterby og Sønderby.  

Der vil være forskellige morsomme og spændende aktiviteter, for både børn og voksne. Som for eksempel. 

THE RONKEDOORS underholder med forskellig musik. 

2 hoppeborge, 1 for mindre, og 1 for større børn.  

Bod med pølser, øl og vand, sælges til rimelige priser 

Bod med sluch ice, og popcorn mm, sælges til rimelige priser.  

Ønsker du en stadeplads ved dette marked, skal du bestille dette senest den 1.9.kl. 16. Angiv det ønskede 
antal stadepladser på hjemmesiden  http://tabtorstorp.dk/torstorp-loppemarked-2016/ Gå ind på 
loppemarked 2016 hvor du finder tilmeldingsblanketten, efterfølgende kan du og betale på det angivne 
bankkontonummer:  Registrerings nr. 5333 konto nr. 0243499, Mobil Pay på tlf.nr. 22 41 73 55, eller 
Swipp tlf.nr. 22 41 73 55. Herefter er din tilmelding gået igennem.  
 
Ønsker du at betale kontant, kan du købe stadeplads på Genbrugscentralen, Timianhaven 7-9, tirsdage 

kl. 18:30-20:30 samt søndage kl. 14:00-17:00. 

1 stadeplads på 2 x 3 m. koster 50,- kr.  

Du vil få et nummer på dit plads nr./ pladsnumre når du møder frem den 3.9. og viser din kvittering for 

indbetaling.  Bestilling og betaling skal ske forud for dagen hvor markedet holdes.  

Såfremt der er overskydende pladser, kan man købe plads ved ankomsten den 3.9. dog vil pladsen på 2x3 

m. så koste 150 kr. 

Der vil blive opsat toiletter på pladsen.  

Der opstilles en del affaldsstativer på pladsen, alle, såvel folk med stadepladser, som besøgende bedes 

rydde op efter sig selv, og smide affald i de opstillede affaldsstativer, det vil blive ret bekosteligt hvis vi skal 

betale for at få ryddet op efter arrangementet.  

På udvalgets vegne  

Jessie Broager       Yrsa Andersen    og    Lene Gall  

http://tabtorstorp.dk/torstorp-loppemarked-2016/

