
15 ”knallar” på plats!
Gensvaret på uppropet från Carina Albertsson 
och Cecilia Tukiainen har varit enormt och inte 
mindre än 15-talet marknadsstånd är bokade just 
nu. Fler kan tillkomma fram till söndag.
 

Detta händer 
på julmarknaden
• Butikerna Bara Trivsamt & Jordnära.

• Bitte med utställningen Bland Änglar & Ikoner.

• Barbror Hallin med hemsytt och andra textilier.

• Isabellas blommor.

• AnnChristin med julpynt.

• Gunilla med kuddar och sånt.

• Ida och Mathilda säljer hemmapyssel.

• Henrietta har läckra godsaker.

• Winnie's design tillsammans med barnbarn 

gjuter betong.

• Karin, Madeleine och Elin har smått och gott.

• Maria har yoga- och aloe vera-produkter.

• Ilise Marie Svensson säljer senap och sillinlägg-

ningar.

• Ponnyridning med Ulrika.

• Jukka och Erik står för musikunderhållningen.

• Strandbadens egen tomte Anders är på plats 

med motorcykel och sidovagn (kan nog bli en tur 

mot en slant).

• Strandbadens Byaförening säljer grillad korv 

med bröd.

Välkommen till julmarknaden!
På söndag är det dags för Strandbadens första julmarknad.

Välkommen till Lärkvägen söndag 24 november kl 12-18!

Gå eller ta cykeln till julmarknaden så undviker vi trafikproblem. 
Kommer du med bil finns det gott om parkeringsplatser längs med 
cykelvägen vid Örestrand.

OBSERVERA! Var föriktiga när ni passerar väg 111. Övergångs-

stället är dåligt belyst och många kör alldeles för fort!

Du kan fortfarande anmäla dig
Det är inte för sent att vara med på julmarknaden. Du som syr, bakar, 
syltar, saftar, gör keramik, målar tavlor, m m kanske vill vara med. 

Var och en ansvarar själv för bord och eventuellt tält samt ser till att allt 
är borttaget, rent och snyggt när man lämnar på kvällen. Om du tar 
med en förlängningssladd går det att ”låna” el till självkostnadspris.

Om du vill medverka, tar du kontakt med Carina Albertsson på 070-
679 01 01 eller Cecilia Tukiainen på 042-34 33 21.

Kontaktperson för byaföreningen är Carl Hellberg på 070-654 40 01.


