Forårsmarked på Ausumgaard

Instruktioner vedr. parkering, aflæsning, hjælp til opsætning mm.
Vi vil gerne bede alle om at være meget opmærksomme på ikke at parkere uhensigtsmæssigt – hverken ved på- og
aflæsning og parkering. Tænk over, om du holder i vejen/spærrer for andre.
Kørsel på gårdspladsen – ved opsætning og nedtagning af stande
Gårdspladsen lukkes for bilkørsel kl. 9 både lørdag og søndag formiddag, og herefter er der kun mulighed for at
komme ind på gåben, med sækkevogne osv. Derfor: vær her i god tid, hvis du skal læsse varer eller lign. af inde på
selve gårdspladsen i løbet af weekenden.
Markedet lukker søndag kl. 16. Vi har en flok medhjælpere i røde t-shirts, der vil være behjælpelige med at guide alle
godt ud fra området. Hvis alle væbner sig med lidt tålmodighed og viser hensyn, så plejer det at gå rigtig godt,
selvom alle gerne vil hurtigt herfra. ☺

Udstillerparkering
Fødevareudstillere og andre udstillere i hestestalden, samt udstillere i og omkring maskinhuset kan parkere i det
nordvestlige hjørne af gården, ved vores halmfyr og staklade.
Udstillere på festloftet, i kviestalden, kalvestalden og gårdspladsen kan parkere ved biogasanlæg, stalde og siloer på
sydsiden af Ausumvej – eller alternativt ved vindmøllepladserne. Her et lille stykke vej at gå – men vi håber, at alle
udstillere har forståelse for, at de nærmeste parkeringspladser forbeholdes vores fælles gæster.
Bemærk: ingen udstillerparkering på gruspladsen samt græsplæner bag festloftet
Vores fælles gæster på efterspørger i høj grad parkeringspladser tæt på indgangen, og derfor er gruspladsen og
græsplænerne bag festloftet og omkring gårdbutikken forbeholdt parkering til gæster og ikke til udstillere. Vi håber
derfor, at alle udstillere vil hjælpe med at sørge for, at vi holder de nærmeste parkeringspladser fri til gæster. Parker
i stedet ved biogasanlægget.
Trailerparkering
Har du brug for at have en trailer stående på gården i løbet af weekenden, så kan denne stilles i området ved
halmfyret og stakladen – eller ved grusdyngerne på nordsiden af bygn. 8.

Opsætning af varer, udstyr mm. på høloftet
Som sædvanlig tilbyder vi udstillere på høloftet, at vi kan hjælpe med at sætte paller ind på loftet vha. en
teleskoplæsser.
Dette foregår fra område nr. 9 på oversigtskortet.
Vi vil gerne opfordre alle, der har mulighed for at komme og få sat ting ind på loftet torsdag eller fredag, til at gøre
dette. Lørdag morgen bliver der tryk på for at få alting til at klappe – og derfor vil vi gerne have så meget som muligt
sat ind på loftet inden lørdag.
Vi stiller europaller til rådighed, som varer og udstyr kan pakkes på. Sørg for at pakke alt forsvarligt. Aftal evt.
nærmere med chaufføren af teleskoplæsseren.
OBS!! Vær meget opmærksom på IKKE at parkere i område nr. 9, hvor teleskoplæsseren skal kunne køre for at sætte
varer ind på loftet.
Book en tid her

Hjælp os - læg dit tlf. nr. i forruden af bilen
Indimellem (om end sjældent) oplever vi at enkelte udstilleres biler er parkeret uhensigtsmæssigt og blokerer veje,
parkeringsarealer eller lign. For at mindske dette problem vil vi gerne opfordre alle udstillere til at printe og udfylde
næste side til forruden af bilen, så vi nemt og hurtigt kan komme i kontakt med jer, hvis der opstår problemer.

Forårsmarked på Ausumgaard

Udstillerparkering
- forårsmarked på Ausumgaard
Af hensyn til parkering og logistik i forbindelse med forårsmarkedet, vil vi bede dig om at udfylde nedenstående,
printe og placere arket i forruden af den bil, som du parkerer på gården både torsdag, fredag og i weekenden.
På den måde kan vi komme i kontakt med dig, hvis din bil er parkeret uhensigtsmæssigt.
Skriv venligst tydeligt og (læsbart ☺)

Navn:
Virksomhed:
Placering på messen:
(f.eks. høloft, hestestald, festloft, kalvestald, kviestald, gårdsplads eller maskinhus)

Tlf. nr.:
(Det tlf. nr., som vi kan kontakte dig på i forårsmarkedsweekenden.)

