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Enligt vår planering avser Hässleholms Modelljärnvägsförening ånyo 

genomföra en höstmarknad där modelljärnvägsmaterial står i centrum, som ni 

inbjuds till. I våra lokaler på Tygvägen 2, Hässleholm den 26 & 27 oktober. 

Målsättningen är att samla all försäljning i en lokal, "hjulfordonshallen" med 

demo/uppvisings- anläggningar i angränsande lokaler. 

Förra året hade vi c:a 1000 besökare under de två dagarna och vi har redan fått 

bokningar och förfrågningar till höstens planerade marknad. Antalet bord är 

begränsade. 

Datum för arrangemanget är den 26 och 27 oktober. Öppet 10
00

 -16
00

 båda 

dagarna, samtidigt som det är visning av modelljärnvägen.  

Vi tillhandahåller bord, eller yta om ni har egen monter eller liknande. 

Priser 

Två dagar   250 kr per bord inkl. moms, 75 X 180 cm 

Endast en dag 188 kr per bord inkl. moms, 75 X 180 cm 

Yta enbart  63 kr/m
2
 inkl. moms 

I priset ingår också företagsnamn och logotyp på hemsidan samt i 

utställarprogrammet. Marknadsföring av arrangemanget görs också på bl a 

Facebook - annonser, lokalpress och fackpress. 

Boka din plats så fort som möjligt. Först till kvarn gäller. 

När ni bokar vill vi att ni lämnar följande uppgifter: 

 En eller två dagar? Om bara en dag - ange vilken dag ni önskar medverka, 

samt antalet bord/yta samt behov av 230 volt el. 

 Telefonnummer, adress till hemsida & E-mejl. 

 Om ni tar kort / Swish / kontant betalning. Ange alla alternativ ni har. 
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Anmälan sker endast via e-post till: kontakt@hmjf.se Senast den 31 juli. 

Har ni frågor kring arrangemanget kontakta någon av nedanstående. 

Rune Stensby, 0701-46 92 00, Johnny Andersson 0708-66 28 36, Michelle 

Höjberg 0760-44 99 86 eller Kristian Alf, 0703-50 25 75 

E-post:  kontakt@hmjf.se 
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