
 
 

Tollare Julmarknad  
Lördagen den 7 december kl 11-16 

 

Härmed inbjuds du att delta i Julmarknaden på Tollare folkhögskola. Marknaden kommer att marknadsföras i 
Nacka-Värmdöposten, evenemangstips till lokal- och dagspress, genom sociala medier och affischering samt av 
Tollare folkhögskola och Tollare kök och Bonava.  
 
Om du vill stå inne i Herrgården kostar det 200 kronor. Då ingår ett bord med mått ca 120x60 cm. Vi använder två 
lokaler; Utsikten (entréplan) och Salongen (övre plan) 
Om du vill stå ute kostar en marknadsplats 150 kronor. (Eventuellt bord eller dylikt ordnar du själv).  
 
Om du inte är medlem i Tollareskolans Vänner tillkommer en administrativ avgift om 100 kr. 
Bekräfta din anmälan genom att betala in avgiften till Tollareskolans Vänner plusgirokonto 379546-5 eller  
swish 123 28 29 950, ange Julmarkn-19 och ditt namn. Om du dessutom vill bli medlem kostar medlemskap 100 
kr/år, ange Medlemsavg. och ditt namn. 
 
Då intresset att delta är stort och platserna är begränsade, rekommenderar vi att du anmäler dig så snart som 
möjligt. Anmälningarna behandlas i inkommen turordning. Bokningen är giltig när avgift är inbetald. Efter anmälan 
sänds en bekräftelse med detaljinformation. 
Eventuella frågor besvaras av undertecknade i första hand via mejl: OBS! Avbokning gjorda efter den 10 november 
återbetalas inte. 
 
Välkommen till Tollare Julmarknad! 
Tollareskolans Vänner, Karin Schilt, karin.schilt@sobernet.nu , 0706570881 

___________________________________________________________ 

Anmälan 
För- och efternamn: 
Postadress:  
Mobilnummer: 
Mejl: 
Produkter till försäljning: 
Organisationsnummer/Personnummer: 
 
O  Jag vill stå inne i Herrgården, 200 kr/bord. 
O  Jag vill stå utomhus, 150 kr. 
O  Jag är medlem i Tollareskolans Vänner. 
O  Jag vill bli medlem i Tollareskolans Vänner, 100 kr. 
O  Jag är inte medlem i Tollareskolans Vänner och betalar en administrativ avgift, 100 kr. 
 
Tollareskolans Vänner har till ändamål att stödja Tollare folkhögskola. 
 
Tollare folkhögskola är belägen nära Skurusundet, Saltsjö-Boo. Julmarknaden är i och utanför Herrgården. 
Adress: Åhlbergs Väg, Saltsjö-Boo 
Goda parkeringsmöjligheter och nära till busshållplats Tollare, buss 414, 442 

mailto:karin.schilt@sobernet.nu

