Staffanstorp 27 april 2016

Inbjudan till Skördefesten 2016 i Balders Hage i Staffanstorp!
Kära landsbygdsentreprenör!
Vi skulle mycket gärna vilja att du och ditt företag är med när vi den 10 september
kl 10-16 genomför årets trevliga Skördefesten i Balders Hage i Staffanstorp!
Ert deltagande kostar ingenting. Staffanstorps kommun bjuder på deltagandet.
Vi står även för ditt/ert marknadsbord m. tak samt el.
Välj helt bord (2,50) eller delad bordsyta (1.25 m). Höjd 80 cm, bredd 60 cm.
Orsaken är att vi vill bjuda våra medborgare på upplevelsen av allt det läckra
som produceras på landsbygden runt omkring oss.
Staffanstorps kommun vill också ge det landsbygdsanknutna näringslivet
i vår omnejd en attraktiv möjlighet visa upp sig och sälja sina produkter.
Vi vill att Skördefesten får en folklig festlig form för hela familjen
med även levande djur samt barnaktiviteter, t ex ponnyridning, samt livemusik.
En rejäl marknadsföring planeras så att många får vetskap om evenemanget.
Välkommen att höra av dig/er och reservera er plats!
Med vänliga hälsningar
Ivar Sjögren, projektledare för Staffanstorps kommun
0705-157801 ivar.sjogren@comhem.se
P.S. Anmäl din medverkan med sms eller mail. Meddela även vilken bordsyta du/ni
önskar (se ovan). 0705-157801 eller ivar.sjogren@comhem.se. D.S.
SE MER NÄSTA SIDA.

Skördefesten i Balders Hage
Hösten 2015 var första gången vi genomförde Skördefesten i Balders Hage. Det
var jättehärligt och lyckat, trots att vi hade vädret en smula emot oss med störtregn
i ett par omgångar, men också mellan riktigt fint värmande solsken!
Med Skördefesten vill Staffanstorps kommun skapa ännu ett attraktivt event och
besöksmål, en winwin för alla, våra landsbygdsföretagare och våra medborgare.
Någon av de medverkande företagarna sålde t o m slut i fjor trots vädret och fick
skicka efter mer varor vilket gladde alla, inte minst med tanke på de blöta
omständigheterna.
Skördefesten i Balders Hage arrangeras i samarbete mellan Staffanstorps kommun,
Businessport Staffanstorp, Uppåkra arkeologiska center och Per Larssons Antique
Tractor Museum.
SE BILDER FRÅN SKÖRDEFESTEN FÖRRA ÅRET I BIFOGAD PDF-FIL

