Välkommen till Västerås Cityfestival 29 juni–1 juli 2017!
I denna inbjudan hittar du all information du behöver för
att göra din platsanmälan. Bifogat finns en preliminär
festivalkarta och anmälningsblankett. Kom ihåg att skicka
in din anmälan senast 14 april.
OMRÅDE
Axels tivoli finns på Aseatorget, men även på flera
platser. Fiskartorget blir platsen för Stora scenen
och festivalrestaurangen. Det blir även en kulturscen, singer and songwriters, stand-up, ungdomsscen och ett regnbågstorg. Det kommer finnas ytor
för lokala handlare, konstnärer och även en lokal
loppismarknad. I city, runt Stora Torget och Vasagatan finns uteserveringar under hela sommaren.
Stora Torget kommer att göras till matby/foodcourt
med öltält i mitten. De olika områdena är:
Område 1: Vasagatan, den stora festivalgatan
Område 2: Munkgatan
Område 3: Övre Stora Gatan
Område 4: Nedre Stora Gatan
Område 5: Stora Torget med matby och öltält
PLATSER
Det är viktigt att du klargör i din anmälan hur ditt
knallestånd är byggt; marknadsställning, vagn,
container eller annat. Om du bygger ditt stånd
med försäljningsdjup måste detta stå med i anmälan, kostnaden för försäljningsdjup är 50 % pålägg
på platshyran, det finns få platser med extra djup.
Alla måste ha en knalleskylt uppsatt i ståndet som
talar om: företagets namn, adress och telefon.
Var och en ansvarar för renhållningen på och runt
sin plats, tömning av avfall inkl. kartonger, ska
göras i arrangemangens containrar. Vid slarv med
renhållningen kommer vi att fakturera 1 000 kr/
påbörjad timme i städavgift + moms. Du får tillgång till din plats onsdag 28 juni, mer detaljerad
information får du i bekräftelsen.
BEKRÄFTELSE
Alla som erhåller plats kommer att erhålla skriftlig
bekräftelse som innehåller ytterligare information. Då medföljer även fakturan på sluthyran,
betalningsvillkor 10 dagar, denna skall betalas i tid

vasterascityfestival.se

för att platsbokningen skall vara gällande.
När det gäller erhållna återbuds- eller reservplatser
(ev. under april–juli) skall fullständig betalning för
platshyran vara betald innan senaste datum på
fakturan. Återbetalning av anmälningsavgift/platshyra vid återbud från er sker endast om återbudet
är skriftligt med ett oberoende intyg på sjukdom,
olycka eller liknande.
PARKERING
Ingen parkering av bil eller bostadsvagn bakom
någon av platserna. Parkering kommer att ske
på Rudbeckianska Gymnasiets skolgård. Plats för
kylbilar kommer att finnas i anslutning till Munkgatan, notera om du behöver plats för kylbil.
EL
Det finns olika alternativ för el. Du kan välja
mellan 220 V (ingen kostnad), 16 Amp (1 000 kr
+ moms) eller 32 Amp (2 000 kr + moms). Kostnaden debiteras på fakturan. Otillbörlig användning av el beivras. Endast godkänd utrustning få
kopplas in i arrangemangens elnät. Vår elektriker
har full bestämmanderätt i samtliga el-frågor.
GASOL
Du som ska använda gasol måste anmäla det
i din anmälan till oss, se blanketten. Du måste
även notera vilken gasol du ska ha. Vi anmäler till
Brandmyndigheten.
LIVSMEDELSTADGAN
Du som säljer varor som omfattas av denna måste
göra anmälan till: Miljö & Hälsa, Västerås Stad,
721 87 Västerås eller via tel: 021-39 16 36.

Öppettider
Alla dagar
kl. 12.00–02.00

ANMÄLAN
För att din platsanmälan ska vara giltig
måste anmälningsblanketten vara korrekt
ifylld. Intresseanmälan gäller inte.
För att din anmälan ska vara giltig måste
anmälningsblanketten vara korrekt ifylld.
Skicka in er anmälan till dan@roa.nu
Ingen anmälningsavgift.
KONTAKT
Hör av dig till oss om du har frågor.
Dan Persson
dan@roa.nu
Med reservation för ändringar.

PRELIMINÄR CITYFESTIVALKARTA 2017
Kategori A: försäljning av leksaker,
kläder, smycken, konfektyr m.m.)

Kategori B: försäljning av mat
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Åasen: barnaktiviteter

5

Stadshusets borggård

9

Lokala torghandlare
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Ungdomsscen
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Funballz

6

Regnbågstorget

10

Varda-scenen

15

Streetscenen

3

Axels tivoli och hoppborgar

11

Stadsparkscenen

16

Musikscen: Country / Rockabilly

12

Lokala handlare

17

Teknikscenen

13

Axels tivoli

4

Festivaltorget (entrébelagt):
Mimerscenen och öltält

PLATSHYRA
Antal meter (max. 3,5 m. djup)
3 meter
6 meter sammanhängande
9 meter sammanhängande
12 meter sammanhängande
15 meter sammanhängande

7

8

Konstnärer, hantverkare,
antik & kuriosa
Matby och öltält

Kategori A
5 000 kr
7 000 kr
9 000 kr
11 000 kr
13 000 kr

De som bygger på djupet på sin plats faktureras
50 % pålägg på platshyran.
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Kategori B
9 000 kr
12 000 kr
15 000 kr
18 000 kr
21 000 kr

VIKTIG INFORMATION
På samtliga arrangemang inom Västerås är följande produkter förbjudna att sälja:
Air-guns av alla typer, ”vapen” som det går att skjuta något ur. Serpentinspray och
doftspray av alla sorter, ”vattenjojo” och fågelvisslor. Samtliga produkter som har
drogrelaterade logotyper ingraverade eller motsvarande. Flaggor, kläder, affischer
eller filmer som har rasistiska förtecken. Även all tobaksförsäljning, inkl vattenpipor,
måste anmälas till M&H. Alla slag av laserpekare är förbjudna. Samlarknivar och/
eller hushållsknivar som säljs öppet från disk ska förvaras i lådor och får ej säljas till
kunder under 18 år. För ”nickelfritt” måste regler enligt www.kemi.se följas samt
eventuella tillägg från konsumentverket, arrangören, eller myndigheter.

ANMÄLNINGSBLANKETT

FÖRETAG:

ORGANISATIONSNUMMER:

KONTAKTPERSON:

PERSONNUMMER:

ADRESS:

POSTNUMMER:

ORT:

TELEFON:

E-POST:

MOBIL:

PRODUKTER:

F-skattebevis?
Skicka med en kopia
på den i samband
med anmälan!

KOMMER DU BEHÖVA ANVÄNDA GASOL?
Ja, jag kommer behöva gasol:

Nej, jag kommer inte behöva gasol

VILKEN EL BEHÖVER DU?
220V/10 Amp (ingår i hyran)

st uttag á 16 A (1 000 kr + moms)

st uttag á 32 A (1 000 kr + moms)

PLATSBESTÄLLNING:
Västerås Cityfestival 29 juni–1 juli 2017

Antal meter:

Område:

1

2

3

4

HUR BYGGER DU DIN MARKNADSPLATS?
Marknadsställning

Vagn

Container

Annat sätt:

Jag har gått igenom informationsmaterialet och är införstådd med samtliga delar av detta.
UNDERSKRIFT:

NAMNFÖRTYDLIGANDE:

ORT OCH DATUM:

Vänd på bladet om
du behöver mer utrymme
att skriva på

