FORSHAGAMÄSSAN
ANTIKT & KURIOSA
ÄNGEVI ISHALL I FORSHAGA
Kristi Himmelfärdsdag
Torsdagen den 25 maj 2017 kl 10-15

Nu för 15:e året
Antikt - Kuriosa - Samlarsaker - Mynt – Sedlar
Glas - Porslin - Figuriner - Böcker - Leksaker
Bensina - Vykort - Frimärken - Vinyl – Vintage

Arrangör:
Forshaga IF och Forshaga Folkets Park
Pg: 121781-9
ingemar.son@live.se
VÄLKOMMEN!

• Rejäl marknadsföring i alla Värmlandstidningar samt
något forum i Norge.

• Runt 1100 besökare strosade runt och gjorde klipp

förra året i Värmlands trevligaste Samlarmässa enligt
många. Inte minst får vi toppbetyg av utställare.

• Fri värdering av en expert på antika föremål finns
under dagen.

• Mässan drivs helt ideellt och är som vanligt inriktad
på samlarföremål, antikt och kuriosa.
Obs, inga loppisgrejer!

• Tillgång till lokalen sker från kl 6,00 - 9,00 samma dag.
-Före kl 8,00 kan man köra in med bilen i ishallen
för avlastning.
-Även öppet för upplockning onsdag kl 12-17.
-Bordshyran är 225 kr per bord à 180 cm.
-Cafeterian med bl.a. varm korv är öppen från kl 8,30.
-Entré 30 kr. Besökare släpps in kl 10,00
(ingen floor-right)

• Kvarntorps Herrgård 1,5 km från Mässhallen erbjuder
B & B till ett facilt pris.
Tel 0704 - 96 27 43. www.kvarntorpsherrgard.se

• Anmälan sker per telefon eller mail före 15 mars.

Förra årets utställare får om möjligt samma plats.

• Anmälan är bekräftad när betalning skett per postgiro
121781-9 före 1 april 2017. Inbetalning på nätet märks
med: Mässan och namn. Beloppet markerar antal bord .
Ingemar Hansson 070 - 660 65 74
ingemar.son@live.se
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