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Anmälan och avbokning

Anmälan
När vi mottagit din intresseanmälan granskas den av våra administratörer som 
sedan återkommer via mejl huruvida du är beviljad en plats eller ej. 

Din anmälan är fullständig när anmälningsavgiften är betald (fakturan bifogas i 
bekräftelsemejlet).

I samband med anmälan åtar du dig att medverka de datum vi angivit för 
evenemanget.

Avbokning
Det sista angivna datumet för intresseanmälan gäller även för avbokning. 
Vid senare avbokning uteblir återbetalning. 

Avbokning sker via telefon eller mejl till projektledaren.

Marknadsplatser

Avgifter
Anmälningsavgiften för marknadsplatsen gäller för hela evenemanget samt 
kostnaderna för ev. tillval. 

Placering
Markunderlaget på Bohus Fästning är mycket varierande. Vi har ej möjlighet att 
garantera en fullt torr eller plan yta. Vi tar hänsyn till dina önskemål om placering i 
största möjliga utsträckning, men förbehåller oss rätten att kartlägga 
marknadsplatserna baserat på förutsättningarna för det specifika evenemanget.



Villkor & regler

Eget ansvar
Varje aktör ansvarar för att transportera sina saker och montera upp/ner sina 
stationer. Bohus Fästning assisterar med bärhjälp så långt det är möjligt. 

Arbetsredskap
Säckkärror och skrindor finns i begränsat antal till allas förfogande. Viktigt att 
dessa lämnas tillbaka till utlämningsplatsen när ni är klara med dem. 

Bygghiss 
Det finns en bygghiss att tillgå upp till 1200 kg.

Anmäla ankomsttid
För att undvika köer i bygghissen behöver vi veta vilken tid ni planerar att anlända.

Avfärd
Vi gör ett schema för att undvika köer vid bygghissen.

Förberedelser 
Allt ska vara iordningställt och förberett innan marknaden öppnar på lördagen och 
får ej monteras ner innan marknaden stänger på söndagen.

Parkering
Det är ej tillåtet att parkera på personalparkeringen förutom vid på- och avlastning. 
Vi är skyldiga att lämna plats för utryckningsfordon i fall av olycka, därför hänvisar 
vi till den avgiftsbelagda besöksparkeringen på Fästningsholmen (5 minuter
gångavstånd) eller den avgiftsfria pendelparkeringen i Eriksdal (10 minuter 
gångavstånd).

Tillgång till handikappingång samt två tillhörande parkeringsplatser finns på 
fästningens norra sida. Nyckeln till grinden utlånas i vår entréstuga i utbyte mot ett 
ID-kort. 



Bra att veta

El
El till din marknadsplats måste föranmälas och förbereds av oss inför din ankomst. 
Vi ställer ut gemensamma elcentraler. Ta med egen förlängningssladd för
utomhusbruk (30 meter).

Belysning
Det blir mycket mörkt på området när solen gått ner, därför är det viktigt att du själv 
planerar hur du ska ljussätta din station (t.ex. batteridriva ljusslingor eller 
spotlights). Tillgång till el finnes vid föranmälan (ta med egen förlängnigssladd). 

Faciliteter 
Besökstoaletter finns i begränsat antal.

Hjärtstartare
Hjärtstartare finner du på väggen i toalettbyggnaden samt i entréstugan.

Nödutgång
Spiraltrappan intill bygghissen fungerar som personalingång samt nödutgång.

Övriga villkor & regler

Rökning 
Rökning och kassering av cigaretter är endast tillåtet vid angiven plats under 
besökstid. Historisk pipa och liknande alternativ undantages. 

Alkohol 
Konsumering av alkohol är strikt förbjudet under besökstid. Det är ej tillåtet att vara 
påverkad av alkohol under besökstid. 

Droger
Strängt förbud råder mot alla slags illegala substanser på Bohus Fästning. 

Politik och religion
Vår policy tillåter ingen religiös eller politisk utövan på andra.


