
INFO TILL MARKNADSFÖRSÄLJARE

Intressanta avdelningar från internationella och finländska stormarknader på kommande
SOMMARMARKNADEN I KRISTINESTAD STÅTLIGARE ÄN NÅGONSIN TORS.–SÖN. 15–18.7.2021
 
Välfungerande marknadsarrangemang
Marknadstraditionerna i Kristinestad hör till de äldsta i landet. Marknader har arrangerats oavbrutet sedan år 1783. 
Numera arrangeras Kristinestads traditionsrika marknader gemensamt +av Kristinestads näringslivscentral och TMK
Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus som är Finlands ledande expert inom torg- och marknadshandel. Målet med 
samarbetet är att säkerställa marknadernas kontinuitet och en positiv utveckling. Kristinestads Näringslivscentral är 
huvudarrangör, som beviljar användningstillstånd för områdena och fastställer kriterierna och villkoren för 
platsförsäljningen. TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus är näringslivscentralens underleverantör och 
samarbetspartner, som sköter bl.a. marknadsföringen, platsförsäljningen, faktureringen och största delen av de 
praktiska arrangemangen. 

Sommarmarknaden som ordnas under fyra dagar är nu större än någonsin
På grund av coronarestriktionerna inhiberades alla marknader år 2020 samt Vårmarknaden 2021. Nu ska saken 
korrigeras och avsikten är att ordna sommarmarknaden undantagsvis under fyra dagar från torsdag till fredag 15–
18.7.2021.

Som marknadsområde används i år också den fina Strandboulevarden som sträcker sig från Stadsfjärdens strand 
vid busstationen till gästhamnen och Packhustorget. På detta område finns ett mångsidigt urval av olika 
matförsäljares matavdelningar, den ena finare än den andra. Det finns även rikligt med nya platser invid 
busstationen samt Östra torget.

Kristinestads sommarmarknad är nu ännu mera ett internationellt evenemang med försäljare från olika håll i Europa 
och världen.  Dessa säljer naturligtvis sina egna specialiteter och därför utlovas också nya intressanta avdelningar. 
Marknaden kommer att ha totalt över 250 försäljare.

Den traditionella Sommarmarknaden har årligen samlat tiotusentals marknadsbesökare från nära och fjärran. Nu vill 
marknadsarrangörerna bjuda besökarna på såväl gammalt och bekant som något nytt och intressant i lämpliga 
proportioner. 

Arrangörerna satsar på säkerheten på många olika sätt 
Under sommarmarknaden kommer marknadsområdet att delas in i flera olika sektioner som alla har egen 
ordningsövervakning, funktionärer, städare osv. På alla sektioner följer man noggrant med att besökarna beaktar 
säkerhetsavstånden och använder ansiktsmask. Alla försäljningsavdelningar kommer att ha minst en 
handdesinficeringspunkt och dessutom kommer man att ha anvisningar för desinficering av händerna och stora 
skyltar med säkerhetsanvisningar vid portarna till området. Området har också förstorats för att garantera 
besökarnas säkerhetsavstånd.  

Mera parkeringsutrymme
I Inre hamnen kommer det att finnas ett tillfälligt parkeringsområde med nonstop busstransport till marknadsområdet.
Detta underlättar betydligt den svåra parkeringssituationen i centrum då tusentals marknadsbesökare samtidigt 
söker parkeringsplats. 

Försäljarna ska se till att de får en plats 
Målet är att alla försäljare ska erbjudas plats utgående från platsuppgifterna för år 2019. Redan nu är det klart att det
kommer att bli en aldrig sedd rusning till sommarmarknaden i Kristinestad eftersom både traditionella 
sommarmarknadsförsäljare, försäljare från internationella stormarknader och även försäljare från finländska 
stormarknader vill delta.

Därför uppmanas nu alla att betala sin platsavgift på förfallodagen eller åtminstone bekräfta sitt deltagande så fort 
som möjligt så att eventuella lediga platser kan ges till andra intresserade.

Å Kristinestads sommarmarknads vägnar
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TMK TORI- JA MARKKINAKAUPAN PALVELUKESKUS
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KRISTINESTADS NÄRINGSLIVSCENTRAL 
040 5693796
angelique.irjala@krs.fi
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