
- bli med på årets byfest!
LØRDAG DEN 25. JUNI • KL.11-15

GRATIS STANDPLASS :-)



Invitasjon til alle lag, organisasjoner 
og næringsliv i bykommunen Orkdal! 
Byfesten arrangeres lørdag den 25. juni. Det er en unik mulighet til å 
markedsføre seg, samt tjene penger på salg av for eksempel mat og 
drikke. Byfesten varer i flere timer så det vil være marked for salg av 
både ulike varmretter, kaffe, kaffebrød og alt annet man kan tenke seg.

Vi dekker opp med bord og benker i sentrumsgata og på torget på Orkanger. Håper at dere 
blir med å fylle gata, parkeringsplassen til Bunnpris og torvet med boder. Alle må ha med 
alt de trenger av utstyr og salgsvarer selv, og inntjeningen går selvsagt også i sin helhet til 
det/den enkelte lag/organisasjon/bedrift. Med utstyr menes også bord, telt osv. som dere 
måtte ha bruk for. Vi fordeler plassene etter at påmeldingsfristen er gått ut, og vi ordner 
med uttak av strøm og mulighet for å hente seg vann forutsatt at dere har meldt fra om 
behovet ved påmelding.

Arrangør: 
Orkanger Aktivum, Orkanger Sentrumsforening, Orkanger 2016 og Orkdal kommune.

Bli med på 

årets byfest!

Orkanger 2016
17.-26. juni



Påmeldingsskjema byfest 2016
Ved påmelding vil vi gjerne bli litt kjent med dere og hva dere vil 

markedsføre/selge. Da får vi til best mulig plassering for alle. 

Lag/organisasjon/bedrift: ................................................................................................................

Kontaktperson: ..................................................................................................................................

Tlf.nr. og e-post: ................................................................................................................................

Ca. behov for plass: ............................................................................................................................

Vi vil selge/markedsføre: ..................................................................................................................

Behov for strøm: ................................................................................................................................

Eventuelle tilleggsopplysninger: .....................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Send inn påmelding innen 1.juni per epost til: post@orkangersentrum.no
Tusen takk for at dere blir med å skaper årets byfest!

Meld dere på!

SPØRSMÅL KAN RETTES TIL:
..........................................................................
Britt Solemsløkk Helgemo • 928 55 986
  -eller stikk innom Britt i By’n

Marith Størseth • 905 29 370
 
Eller på epost til:
post@orkangersentrum.no
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VI GLEDER OSS TIL ÅRETS BYFEST! 


