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UTSKICK JUNI-JULI 2022 

 
MARKNAD PÅ EKEBYBODA 2022 
 
I år kommer vi att genomföra marknaden på Ekebyboda. Det blir lördagen den 10 september. 
Polismyndighetens tillstånd är klart. 
 
Förberedelserna börjar redan kl 12.00 torsdagen 8 september med preliminär sluttid ca 17.00. 
Förberedelserna fortsätter på fredagen från kl 09.00 fram till ca 15.00. Därefter insläpp för 
försäljare fram till 20.00. Vi behöver funktionärer för att ta emot säljare fram 20.00. 
På lördagen öppnar vi kl 06.00 och håller på till ca 17.00 
 
Som ni förstår behöver vi ett 40-tal funktionärer under dessa dagar. 
Alla kanske inte kan alla dagar, men vi ser gärna att ni om möjligt kan ställa upp någon tid 
under dessa dagar. 
Vi kommer under JUNI skicka ut kallelse med möjlighet att själva fylla i tider och dagar 
som ni kan arbeta som funktionär. Funktionärsblankett bifogas detta utskick, fyll i och 
återsänd snarast dock senast 10 augusti 2022. Adress/mailadress finns på baksidan av 
blanketten. 
 
Under dessa dagar bjuder klubben på lunch och fika. 
 
Arbetsinsatser: 8 september börjar vi med att staka ut marknadsplatser, parkering, 
insläppsplatser för säljare och köpare samt utfartsväg. 
Den 9 september fortsätter torsdagens arbete samt uppsättande av vägvisning till marknaden. 
När vi sedan släpper in säljarna behövs det funktionärer tar betalt samt visar var de ska 
parkera som försäljare. 
Den 10 september öppnar marknaden med insläpp av säljare och köpare från kl 06.00. Vi 
måste ha bemanning vid säljarinsläpp samt vägvisare till var säljarna ska parkera. Detta 
gäller även till köparnas parkeringsplatser. 
Vi kommer från fredagen till lördagen ha en husvagnsparkering där arbetet går ut på att ta 
betalt samt hänvisa dem till var de kan parkera sina husbilar/husvagnar.   



 

 

 

UFH 

Tobbes ”hemliga” utflykt kommer genomföras den 3 juli 2022. Start kl 11.00 vid Sjötorget, 
Östhammar. 

Styrelsen har bestämt att byta lokal för vår verksamhet. De nya lokalerna kommer att vara 
vid Salavägen (Läby-Österby) norr om lackeringsfirman. Sväng norr vid lackeringsfirman 
och kör norrut (mot Börje) ca 200 m sedan vänster in. Första lägre byggnaden på höger sida, 
där kommer vi ha UFH,s klubblokal. 

Klubbens nuvarande källarlokal i Håga ska tömmas och flyttas till Läby-Österby snarast 
möjligt. Vi ska vara borta från förrådet samt ha städat det, senast 31 augusti 2022. 

Vi behöver ca 8-10 personer som kan hjälpa till att bära upp från källarförrådet till 
släpvagnar, samt plockar av släpvagnarna på nya stället. Vi tänkte genomföra flytten den 11 
juli. Vi bjuder på lunch. Anmälan till Jerry Dåversjö tfn 070-2547109 eller mail 
j.daversjo@gmail.com senast 8 juli. 

Övrigt 

Vi har fått in följande information och om någon känner för att ställa ut sitt fordon eller sälja 
”prylar” se nedan. Inte nödvändigt att du/ni måste vara där hela dagen. Vid funderingar 
vänligen ring Jörgen Joons. 

Vi ska köra en stor rallytävling med 1 sträcka på Arenan 

Och 6 sträckor i skogen mellan Tierp o Skyttorp. 

Skulle va trevligt om ni ville komma och ha utställning. 

Live musik kommer att spelas i depån 13,00 

Ca 1000 personer kommer att finnas på Arenan 

Vi startar 9,00-18,00 

 Mvh Jörgen Joons 

MK Tierp 070-3716167 

 

 

Med vänlig sommarhälsning Styrelsen 


