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Boka marknadsplats till Vårmarknad på Jamtli på nätet 22–30 maj 2021 

Vårmarknaden 2021 blir av! I år via nätet! Nu har vi fått lära oss att planera handel så att vi 

kan hålla oss friska.  

Välkommen att anmäla dig/er till årets Vårmarknad på Jamtli. För fjortonde året arrangerar 

vi, Hushållningssällskapet och Jamtli, denna härliga marknad tillsammans med er fantastiska 

utställare, hantverkare och företagare. Grunden är den samma men utformningen ny det ska 

vara rent hantverk inget halvfabrikat.  

Vårmarknaden och vi beger oss ut på internet. Några av er har redan provat och lyckats bra 

den vägen redan, andra har aldrig provat. Ser man bara möjligheter så löser sig det mesta. 

Tillsammans klarar man av mycket. Vi kommer att arrangera en dag för er som vill lära er 

mer praktiskt om hur man gör för att lägga ut sina varor i webbutiken under april, inbjudan 

till dagen kommer lite längre fram.  

Hushållning och Hållbarhetsfrågor är ett grundtema som vi vill värna om och som känns 

väldigt angeläget mer än någonsin. 

I samarbete med andra aktörer arbetar vi just fram ett gediget program. Du kommer att 

kunna läsa mer om det framöver våren i sociala media, annonser och på Jamtlis hemsida.  

Marknadshandeln kommer att ske via en webbutik. Föreläsningar och intervjuer kommer att 

livesändas under helgen. Allt öppnar på lördagen 22 maj kl 11:00 och stänger 23 maj kl 

17:00 förutom webbutiken som håller öppet till och med 30 maj kl 00:00.  

Webbutiken kommer att fungera på följande vis: Ni tar bilder på era produkter, skriver kort 

om dem, prissätter dem och vi lägger ut dem på nätet. Kunderna går in beställer varor och 

betalar för dem till webbutiken. När webbutiken stänger sammanställer vi en lista till er på 

era sålda varor och skickar till er, den fungerar även som fakturaunderlag. Ni skickar varorna 

samt en faktura till oss. Vi packar alla varor och skickar ut dem till kunderna. Mer information 

om detta kommer till er som anmäler er. Tyvärr kan vi inte hantera frys- & kylvaror.  

Bli inspirerad av Vårmarknad på Jamtli här. 

https://www.jamtli.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ZCrvMl0Cug


 

 

 
 

Priser och betalningsvillkor för att delta på årets vårmarknad 

En marknadsplats på nätet kostar 850 kr, för den summan får du lägga ut fyra 

varor/produkter. Önskar ni lägga ut fler varor/produkter tillkommer 150 kr per vara. En 

vara/produkt är inte en enskild vara, syr ni till exempel mössor, buffar och väskor blir det tre 

varor/produkter. Har ni minsta fråga så hör gärna av er till mig.  

Fakturan ni skickar oss ska dras av med 5%. Avdraget är till för att täcka emballage och 

kostnader som uppstår vid onlinebetalning. Det är alltså ingen provision utan ersätter de 

kostnader ni normalt har för Swish- och kortavgifter. Kunden betalar en fraktavgift vid 

beställning. 

Som medlem i Hushållningssällskapet får du 50 kr rabatt för marknadsplatsen. 

Hushållningssällskapet är en nationell organisation som arbetar för att utveckla och stärka 

landsbygdens attraktion. Du blir enkelt medlem för 350 kr per år här. För detta får du bland 

annat rabatt på våra utställarpriser på vår- och julmarknad, rabatt på vårt vandrarhem i 

Medstugan, vår medlemstidning ”Gröna Affärer” med 5 nr per år samt andra matnyttiga 

erbjudanden.  

När ni blivit accepterad plats skickar vi ut en bekräftelse med mer information samt faktura 

som ska betalas enligt sista datum på densamma. Er betalning är lika med bekräftelse från 

er sida och er marknadsplats är garanterad. Vid försenad betalning debiteras ni 100 kr. Vid 

avbokning av plats sker återbetalning med 100 % till och med torsdagen fyra veckor före 

marknaden därefter 0 kr.  

 

Kontaktpersoner 

Marknadsplats: Gertrud Olsson 070-305 08 74 gertrud.olsson@hushallningssallskapet.se  

Arrangemangssamordnare: Anna-Lena Ståhl 070-290 79 28 

anna-lena.stahl@jamtli.com  

 

Anmälan dig via denna länk senast 9 april 2021 till Hushållningssällskapet Jämtland 

När du anmält dig återkommer vi med mer information. 

 

 

       Vårmarknaden på Jamtli arrangeras av  I samarbete med 

https://hushallningssallskapet.se/alla-sallskap/valj-sallskap/hushallningssallskapet-jamtland/medlem/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4e5E3WKNjUG8S7cAIJHbBe0M4poP2fZMt_62L-9NslZUMU40RENCWVFIWUlFQUFZVFNMNUhVM0FYWi4u


 

 

 
 

             

Bestämmelser för utställare 22–23 maj 2021  

 

Jamtli och Hushållningssällskapet arbetar för en marknad där besökarens upplevelser står i 

centrum. En marknad skall vara något utöver det vanliga och genomsyras av hög kvalité.  

Varor som säljs på vårmarknaden ska vara framställd på ett hantverksmässigt vis eller 

anknyta till våra grundteman hus, trädgård och hantverk.  

Varor som är olämpliga ur kvalitets eller estetisk synpunkt får ej utställas.  

Alla bilder och texter till webbutiken ska vara inne före den 1 maj 2021. 
 
Det ska vara klara och tydliga bilder på produkterna.  
 
Tydliga korta texter om vad det är för varor och priser. 
 
Alla försäljningsinlägg blir godkända av administratören. 
 
 

 

 


