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INBJUDAN TILL UTSTÄLLARE OCH ÖVRIGA MEDVERKANDE PÅ 

 DEN 34:e NÄSHULTADAGEN, 13:e AUGUSTI 2022 
 

Årets Näshultadag inträffar lördagen den 13:e augusti mellan klockan 10.00 och 15.00 i och invid 

Näshultagården. Gården är bokad från kl. 18.00 på fredagen så att de som önskar kan förbereda 

sina bord redan kvällen innan. Ta gärna med eget bord, men detta får inte vara längre än två meter. 

 

För att täcka kostnaderna för lokalhyra, försäkringar, annonser och övrig marknadsföring av 

Näshultadagen, har vi ändrat på avgiften till utställarna. Istället för att skänka en vara till vårt lotteri 

har vi satt ett pris på varje bord/plats som respektive utställare bokar inomhus.  

Priset är 400:- per bord/plats ( ca 2m ), så vill man boka 2 bord/platser blir det 400:-x2. 

Utställarna betalar inga övriga provisioner utan behåller alla intäkter från försäljningen. 

Företagen som visar upp sin logga samt andra än utställare är givetvis välkomna med en 

penningsumma, som sponsring till hembygdsföreningens verksamhet. 

 

Orsak till ändringen är att hanteringen och förberedelserna av lotteriet i den form vi tidigare haft, är 

väldigt resurskrävande och sedan kräver det en omfattande tillståndshantering. 

    

Publiken uppskattar om Du kan demonstrera hur Ditt arbete går till. Man stannar upp, blir 

intresserad och köplusten ökar. Bra marknadsföring är också att ha en skylt som talar om vem man 

är. Komplettera gärna med visitkort eller liknande. 

 

Det är nu trettiofjärde gången som vi anordnar Näshultadagen. Den har blivit något av en 

hemvändardag. Under många år har vi räknat in mellan 2 och 3 tusen besökare denna dag. 

 

För att utställarna skall få komma till tals och lämna sina synpunkter, i syfte att göra Näshultadagen 

ännu mer lockande både för publik och utställare/medverkande, inbjuder vi Dig till en träff för 

information och diskussion måndagen den 18:e juli kl. 18.30 i matsalen i Näshultagården. Vi 

bjuder på kaffe med tilltugg. Om möjligt gör vi en preliminär fördelning av bord redan vid detta 

tillfälle. Avgiften ska betalas senast den dagen via girot eller Swish (se sidfot). 

 

Vi ser fram mot Din anmälan om medverkan på Näshultadagen snarast och senast den 10:e juli 

till Torbjörn Andersson Spetby Enliden 643 97 Västra Näshulta. 

Telefon: 070 630 16 34 eller skicka gärna mail till: andersson.enliden@telia.com 

 

Hälsningar 

Näshulta Hembygdsförening 

Torbjörn Andersson, Ordförande 

 


