
 
 
 

 
 

 
LIONS SØLLERØD 

HOLDER  

KRÆMMERMARKED  
 
 
 
 
 
 

PÅ 

GÅRDEN 
Biblioteksalleen 2, Nærum 

 

MED OP TIL 47 
STADEHOLDERE 

 

 SØNDAG     
26. MARTS 2023 
KL. 10.00-14.00 

ENTRÉ KUN 20 KR. 
(GRATIS FOR BØRN UNDER 12 ÅR) 



  

 
 

LIONS SØLLERØDS KRÆMMERMARKED 
 

PÅ NÆRUM UNGECENTER. 
 

Lions Søllerøds populære kræmmermarked er et af årets første 
kræmmermarkeder i Rudersdal-området. Kræmmermarkedet 
afholdes indendørs. 
For at tiltrække publikum vil Lauritz.com (mellem kl. 11 og 13) i år have en 
stand på markedet, hvor det vil være muligt for besøgende at få vurderet 
ejendele og værdigenstande. 
Kræmmermarkedet er sikret omtale i lokalpressen og på relevante netsider - 
ligesom der opsættes plakater 14 dage før i Rudersdal. 
I tilslutning til hallen indrettes der en indendørs café med åbning fra kl. 
10.00 for publikum – for stadeholdere dog fra kl. 9.00 med gratis kaffe og 
rundstykke kl. 9.30.  
Stadereservation til markedet i marts kan ske allerede nu. Mail eller benyt 
omstående tilmeldingsblanket - men bestil derfor dit ønskestade snarest! 
Glem ikke navn og e-mailadresse samt ønsket stadenummer (se halplan). 
Pladsreservation bekræftes på e-mail, men gælder først, når forudbetaling er 
indgået på konto 2253 5906897840 eller sendt med MobilePay til 31495024. 
Stadearealet er ca. 220 x 300 cm. Til hvert stade leveres et bord 70 x 180 
cm. og en stol. Egne borde må kun placeres på eget stade. Ophængning på 
vægge er desværre ikke mulig. 
Der er 27 stader langs ydervægge og 20 enkeltstader i hallens midter-
område. 
Angiv ønsket stadenummer, hvilket i videst muligt omfang vil blive respek-
teret, idet der tages forbehold for evt. nødvendig tilpasning til halindret-
ningen. Flytning af stader vil dog kun ske efter forudgående meddelelse.  



Vi påtager os intet ansvar for mulige tyverier i åbningstiden.  

Stadeindretning kan ske søndag fra kl. 8.00, og staderne skal være tømt 
søndag kl. 15.00. Tilkørsel for hurtig af- og pålæsning og varig parkering kan 
ske som vist på skitsen. 
Stadelejen er: 

 

Enkelt stade   kr.  350 
Dobbelt stade  kr.  600 

     
Hvis der endnu er ledige stader 12. marts, kan de lejes med rabat - lejen 
reduceres i så fald til kr. 250. 
Aktuelle oplysninger om kræmmermarkedet kan findes på hjemmesiden 
soelleroed.lions.dk, der opdateres hver måned.   
 
 

 



 
 
 

                                          HALPLAN 
 
klip her - mail eller send din bestilling til  
Erik Poul Nielsen, Strandhaven 14, 3060 Espergærde.  
Telefon: 31495924 
e-mail: erik@fulano.dk 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Hermed bestilles stand nr. ________+________+________ 
  
navn ____________________________________________ 
 
adresse __________________________________________ 
 
postnummer ________ by ___________________________ 
 
telefon___________ e-mail___________________________ 
 
varegruppe(r) bl. a. _________________________________  
 
_________________________________________________ 

mailto:erik@fulano.dk

