
Trädgårdsmässa  

Grästorp lördag 12 maj 

Välkommen till en dag full med inspiration för dig med intresse för 
trädgård vid Grästorps konserthus. 

 

Kom och  

❖ träffa utställare 
❖ lyssna på föreläsning 
❖ köp växter 
❖ handla på trädgårdsloppis 
❖ ta en fika eller en lunch  

med grönt som tema 

 

Under dagen anordnas aktiviteter för barn.  

Fri entré till Trädgårdsmässan som är öppen klockan 10 - 14 

Välkomna! 

 

Vill du vara en del av Trädgårdsmässan? 

Du som vill ställa ut kan välja att visa upp din verksamhet, anordna en 
workshop eller sälja dina produkter – allt med Trädgårdstema 

Vi kommer även att ordna en avdelning med loppis på tema Trädgård  

 

Information till utställare 

Arrangör är Bygdegårdsföreningen Grästorps konserthus 

Sista anmälningsdag är 27 april med önskemål om hur du vill deltaga, 
önskemål om plats, dina kontaktuppgifter, osv.  

Avgiften betalas vid anmälan, bg 472 - 7608 
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Anmälan görs till Grästorps konserthus, telefon 0514-10051,  
telefontid 08.00-14.30 eller e-post till konsert.grastorp@gmail.com 

Om du får förhinder måste du avanmäla dig senast den 4 maj 

Konserthuset öppnar för dig som utställare klockan 08.00 på 
lördagsmorgonen 12 maj eller efter överenskommelse  

Adressen till mässan är Österlånggatan 11, 467 30 Grästorp 



Våra platser 
 

Utomhus 

En plats är på 25 m2   och kostar   

❖ 500 kronor för företag 

❖ 200 kronor för förening 

Till din utställningsyta tar du själv med bord och regnskydd 

Eventuellt tomemballage och skräp tas hand om av utställaren 

 

Inomhus 

En plats omfattar 3 bord (1,7 m2) som arrangören sätter fram 

Kostnad 

❖ 200 kronor för företag 

❖ 100 kronor för förening/privatperson 

Det går bra att boka flera platser. 

Eventuellt tomemballage och skräp tas hand om av utställaren 

 

Har du frågor?  
 

Kontakta någon av oss i arbetsgruppen 

Kristina Rudolfson 070 – 642 47 74 
Per Andersson 076 – 191 52 99 
Håkan Enström 070 – 429 45 64 
Anci Särevik 073 - 031 37 27 
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