
SKÖRDEFEST
Hvilans

VÄLKOMMEN TILL HVILAN UTBILDNINGS ÅRLIGA 
SKÖRDEFEST 2019!
Hvilan Utbildning arrangerar även detta år vår välbesökta skördefest den  
7 september 2019.  Det här är information ti l l  din som vi l l  medverka.

Under skördefesten kan besökarna fyl la korgen med nyskördade grönsaker 
och sinnena med dofter och smaker f rån Hvilan Utbildnings odlingar.  Vi 
erbjuder även besökarna en upplevelsedel med föreläsningar,  barnaktiviteter 
och workshops.  Vi  välkomnar med varm hand försäl jare f rån hela Skåne ti l l 
vår marknadsdel .  Vi  vi l l  att  de medverkande ska känna stolthet för det de har 
producerat ,  säl jer och visar upp, att skördefesten blir  en mötesplats där vi 
delar med oss av det vi  kan ti l l  varandra.  Därför eftersträvar vi  som arrangör 
en bra variation bland våra utstäl lare.

Standardyta för en marknadsplats är 6 kvm. Behöver ni  större yta kan vi  hjälpa 
er med det . 

Kostnad:  600 kr för marknadsplats

VILL DU VARA MED? 
Fyll  i  din anmälan på www.hvilanutbildning.se/skordefest

ANMÄLAN SENAST 11  AUGUSTI!

PRAKTISK INFORMATION INFÖR DAGEN >
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PRAKTISK INFO

08.30   Öppnas området för dig som utstäl lare.

  Kör in på området där tälten står och lasta av.  Behöver du hjälp att 
  lyfta tunga grejer,  r ing skolans fastighetsansvarige Jonas Olsson , 
  073-339 62 06.

10.00    Marknaden öppnar Lunch går att köpa plats 

16 .00   Marknaden stänger.  Undanplockning och hemfärd.

ÖVRIG INFO

Ytan som som f inns att t i l lgå får ni  dekorera som ni vi l l .  Bord utan duk f inns på 
plats ,  ca 2 meter långt (om inget annat bokats) .  Vanlig ström f inns om inget 
annat anmälts . 

Vi  har i  annonser gått ut med att det är kontantf ri  betalning.

HAR DU FRÅGOR?

Sof ie Björketun
Projektledare & Evenemangsansvarig

sof ie.bjorketun@hvilanutbildning.se
+46 (0)790 -  74 07 67
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