
KNALLEINFO  17-19 augusti 2018 

Vi hälsar Dig välkommen tillbaka till Selånger Marknad, 

även Du som är här för första gången. 

Vi som står bakom Selånger Marknad är Selånger SK Idrottsallians, som består av Selånger 

Skid- och Orienteringsklubb, Selånger Fotboll och Selånger Bandy. Allt arbete med 

marknaden är ideellt och överskottet går direkt till idrottsverksamheten i våra tre föreningar. 

Låt oss tillsammans med Dig göra Selånger Marknad till Sveriges bästa marknad, så att vi får 

hälsa Dig välkommen tillbaka igen nästa år. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AFFÄR, SERVERING 

Coop finns ca 1 km västerut efter väg 86 och Hemköp 2 km mot Sundsvalls centrum  

(ta vänster vid Circle K) Ett flertal serveringar finns inne på området. 

 

EL 

El för belysning av din marknadsplats under öppettider ingår med 200 W per 3m. Extra el 

utöver belysning skall beställas separat då risken för överbelastning av nätet är överhängande. 

Se info som bifogats fakturan. 

 

KARTA 

Karta med platsnummer samt gatu- och torgnamn får du när du anmäler dig vid ankomsten. 

 

KNALLEFRUKOST 

Serveras fredag, lördag och söndag på personalfiket kl 08.00-10.00. 

 

KONTANTAUTOMAT 

Knallar kan betala sin plats (fakturan) med bankomatkort. Ej kontantuttag. 

 

MILJÖKONTORET 

En inspektör från miljökontoret finns på plats på marknadsområdet alla marknadsdagar. 

 

PARKERING 

Du som inte betalat för en bilplats i anslutning till din marknadsplats parkerar under 

marknaden söder om fotbollsplanen. Parkeringsförbud gäller på utryckningsvägen. 

 

RÄDDNINGSTJÄNST och POLIS 

Vid behov kontakta 112. 

 

UTTAGSAUTOMAT 

Finns vid Coop 1 km västerut vid väg 86. 

 

PRÄST 

En präst från Selångers församling finns på marknadsområdet. På söndag kl 11.00 hålls en 

gudstjänst vid scenen. 

 

http://marknad.sondaica.se/index.php


 

 

 

RENHÅLLNING 

Marknadsområdet skall hållas rent och prydligt. Allt skräp från din egen försäljning stoppar 

du i den sopsäck du får vid ankomsten. Kartonger skall vikas ihop. Ställ fram säcken och 

ihopvikta kartongen i gången framför din marknadsplats varje morgon. 

 

SJUKVÅRD 

Under samtliga dagar finns sjukvårdspersonal tillgänglig. 

 

SLASK och LATRIN 

På västra sidan av klubbhuset finns avlopp för både slask och latrin. 

 

SURSTRÖMMING 

Alla knallar bjuds in till den årliga surströmmingen torsdag kväll 19.00-21.00. 

 

VATTEN, TOALETT och DUSCH 

Finns vid klubbhuset där det också finns en separat toalett för livsmedelsknallar. Information 

om var nyckeln finns erhålls på marknadskontoret. 

 

VÄXLINGSKONTOR 

Finns på marknadskontoret. 

 

 

 

OBS 
Om knalle packar ner sina varor och lämnar marknadsområdet innan marknaden stänger  

kl 17.00 på söndag, innebär det att marknadsplatsen är förverkad nästa år ! 

 

 

 

 

ÖPPETTIDER 

 Fredag Lördag Söndag 

Marknad 16.00-24.00 10.00-24.00 10.00-17.00 

Tivoli 16.00-24.00 10.00-24.00 10.00-17.00 

 

Knallarna ska ha öppet ….. 

 16.00-20.00 10.00-20.00 10.00-17.00 

….. men kan ha öppet även efter 20.00 fredag och lördag 


