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Tomernyheter
Knallar var kritiska till
att butikerna i Örebro
fick börja sälja när de
öppnade under
marknadsafton.
Knallarna fick först
börja försäljningen
klockan 12.00. De
hörde av sig till
TOMER och ville att
föreningen skulle få
stopp på orättvisorna.
TOMERs styrelse har
pratat med arrangören
och konstaterar att:
1. Från början var
marknadsafton ett
evenemang för
butikerna i Örebro.
2. Knallarna bjöds in
först till aftonen för
ett 10-tal år sedan.
3. Butikerna får
endast sälja inne i
sina butiker fram till
klockan 12.00.
4. Enligt avtalet
knallarna skrivit på
så framgår detta
klart.
5. Om ska reagera på
någonting bör man
göra detta innan
man skriver på om
en marknadsplats.
6. TOMER kan inte
ändra på en
arrangörs villkor.
7. TOMER har
framfört kritiken till
arrangören.
Styrelsen.
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Svindlare på Hötorget
Guido Carinci säger att han var rädd för att
hötorgssvindlarna skulle drar skam över kåren:
– Men SVT hanterade det bra och fick Skatteverket
att dementera att alla torghandlare var tjuvar och
banditer.
Det var i maj det avslöjades att det på Hötorget i centrala
Stockholm hade verkat ett par mycket omdömeslösa
torghandlare. De båda torghandlarna har svindlat äldre
kunder och turister
på tusentals kronor. En kund
lyckades en av
Hötorgshandlarna lura av
13 000 kronor
för ett knippe morötter.
En annan fick
betala 2 000 kronor för
ett knippe
sparris. Det hela gick till
så att
torghandlarna nekade
kontantköp
och fingerfärdigt tryckte
de dit några nollor
extra när kortköpet
genomfördes. Nu har två torghandlare förlorat sina tillstånd
att bedriva torghandel på Hötorget. En förundersökning om
bedrägeri har inletts. Totalt har polisen fått in ett 30-tal
polisanmälningar om bedrägeri.
– Jag gick i taket när jag fick höra om det. Nu är det så att
rötägg finns över allt. Skönt att de här två blev av med sina
tillstånd och platser och utreds av polisen, säger Guido
Carinci.
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Potatis och knallar
Jonas Alströmer visste inte, år
1724, när han planterade de
första potatisarna i Sverige att
Alingsås nära 300 år senare
skulle arrangera en årlig
potatisfestival. En festival och
marknad som
brukar locka runt
50 000 besökare
till stadskärnan.
Matknallar och
klädknallar var de
som dominerade
den tre dagar långa
potatisfestivalen.
Hela Alingsås
centrum var fylld
av olika aktiviteter
för att locka så väl
unga som gamla.
Besökarna erbjöds
allt från prova på
parkour, blåsa
gigantiska såpbubblor, springa in
i en funballz på vatten, lyssna till
kulturskolan, besöka Rockbars
festivaltält, delta i musikquiz och
givetvis äta potatis och sill!
På gatorna runt Lilla och Stora
torget hölls knallemarknaden.
Det såldes honung, ballonger,
churros, kokostoppar, leksaker,
munkar, viltkebab och kläder.
Där stod också en dubbeldäckad
knallröd londonbuss och sålde
fish & chips.
En som varit i knallebranschen
länge var den 85-åriga
knalleveteranen, Lars Larsson,
från Linköping. I 62 år har han
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rest runt på marknader i Sverige
bland annat som demo-knalle.
När TOMER kommer förbi hans
stånd håller han på att avrunda
lördagen och packar in sina
lädervaror i skåpbilen.
Demonstrationsknallandet har
han slutat
med.
– När jag
började
kunde vi
vara ett
20-tal
demoknallar
som reste
runt.
Men det
är nog en
utdöende
gren på
grund av
alla lågprisvaruhus
som dykt upp och
säljer det vi
demade på
marknaderna, säger
Lars Larsson.
Idag säljer han
läderbälten,
skinnförkläden,
plånböcker och
annat i läder. Han
konstaterar att
lördagen var mycket bättre
försäljningsmässigt än vad
fredagen var.
– Igår var det skolavslutning och
en massa ungdomar här på

torget. De är inte riktigt min
målgrupp, säger Lars Larsson.
Han kan tycka att det är lite väl
många klädknallar på
marknaderna idag.
– Men utan alla invandrare som
åkte runt på marknaderna och
sålde kläder skulle nog många
marknader kanske inte finnas
kvar. Det är många knallar som
klagar på klädknallarna. Men vi
ska noga vara tacksamma. De
håller liv i marknaderna, säger
Lars Larsson.
Han tror att marknaderna måste
utvecklas och förändras.
– Det måste till nytänkande om
marknaderna ska lyckas locka
ungdomarna som inte har som
tradition att besöka marknaderna
som den äldre generationen har.
Utan tvekan krävs det
förändringar om marknadslivet

ska finnas kvar i framtiden, säger
Lars Larsson.
Text & Foto: Tore Tobiasson.
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Tomer Informerar
Ni som inte har anmält er till Tomers höstmarknader i Sala, Kopparberg och Uppsala.
Nu är det hög tid att anmäla er till dessa marknader för att få en garanterad plats.

SALA MARKNAD 24-25 september 2022
Sala Marknad byter arrangör och övertas av TOMER from. 2021

VI HÄLSAR NYA SOM GAMLA KNALLAR VÄLKOMNA TILL MARKNADEN!
Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 juni 2022
SENASTE BETALNINGSDAG 25 AUGUSTI 2022
Samtliga som får plats kommer att få en faktura. När fakturan är fullt betald är platsen garanterad.

Du hittar ansökan på www.tomer.se/marknader/sala-höstmarknad
OBS! Inga ansökningar tas via telefon.
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se
PÅ SALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER OCH BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN
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En kämpe!
I Avesta har
kommunen
placerat sin
torghandel vid
Kopparstråket
som är en
tvärgata till
gågatan. Det
kanske inte är den mest optimala

KUNGSÖR. Äntligen. Så kan
man sammanfatta
avmattningen av pandemin.
Och äntligen kunde Kungsörs
BK arrangera sin årliga
tvådagars-vårmarknad i slutet
av april med knallar och tivoli i
centrala Kungsör.
TROLLHÄTTAN. Fallens
Dagar, som är ett
tredagarsevent i juli, kryddar
knallemarknaden med
stadsfestivalartister som Eric
Saade, Linnea Henriksson,
Franska Trion och Arne
Alligator. Fallens Dagar är en
välbesökt marknad i
Västsverige.
KRISTINEHAMN. Att
marknadseventet Fastingen
ställdes in för att ett tivoli inte
kunde komma anser en
insändare i Nya
Kristinehamns-Posten är
korkat. Han anser att även
utan ett tivoli skulle det varit
roligt med marknadsknallar på
Kungsgatan. Han konstaterar
att det inte är konstigt att stan
dör när ingenting händer i
stan. Han avslutar med
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platsen för torghandel. När
Tomerbladet, en torsdag i
början av juni, är på plats så
är där enda kämpande
torghandlaren som huserar i
en liten churrosvagn. Men folk
stannar till då och då och
köper några churros och
dryck.
Text & Foto: Tore Tobiasson

”Omtänksamma Kristinehamn”
kallar ni er. Det ser man inte! I
sin känga till kommunen.
JÖNKÖPING. Ett stort
fyrverkeri avslutade
Jönköpings marknad på
lördagskvällen. Marknaden
drog folk i alla åldrar och Sven
Rydell, vd för Jönköpings city,
säger till Jönköpings-Posten
att han känner sig väldigt nöjd
och lite trött i benen efter att
marknaden har gått i mål.
ÖREBRO. Nu fick Örebroarna,
efter över två års väntan,
äntligen lite fart under sina
marknadsfötter. I början av juni
arrangerades Marknadsafton
då Storbron och
Drottningsgatan kantas av
marknadsknallar och
citybutikerna hade öppet till
22.00. Knallen, Niklas Al Jafari,
berättar att han har sålt mer än
han brukar och att folk har
längtat efter det här.

juni. Även de, som alla andra
marknadsbesökare, har de fått
vänta i två år på att slänga
ansiktsmasken och kan vara
sig själv för en stund.
TROLLHÄTTAN. Den lokala
ordningsstadgan har ändrats
så hädanefter är det möjligt för
knallar som säljer kylvaror att
parkera sin kylbil på
Drottningtorgets ytor för
torghandel och sälja.
UPPSALA. Torghandeln på
Vaksala torg i Uppsala
stängdes efter att den
högerextrema politikern
Rasmus Palundan fått tillstånd
att hålla ett politiskt möte på
torget. Eﬀekten av detta blev
ett nej till torghandlarna den
dagen. Yeter Saritas
konstaterar att varorna hon
köpt in till helgen inte kan
säljas och säger till SVT: ”Vad
kan vi göra? Det är inte vi som
bestämmer.”

LULEÅ. I spänd förvänta
väntar nu luleåborna på
stadsfesten Luleå
sommarmarknad i slutet av
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Degeberga GoIF presenterar:

Degeberga NYA marknad
Marknadsdagar är den 11 – 12 juli
Måndag mellan 12:00 – 22:00
Tisdag mellan 09:00 – 14:00
Forsakarsvägen 35 Degeberga IP.
Vi önskar Alla välkomna!
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VÄLKOMNA TILL KOPPARBERGS MARKNAD 2022

24-25 SEPTEMBER 2022

Kopparbergs Marknad
KOPPARBERGS MARKNADS ÖPPETTIDER 2022

Lördag 24 sept kl. 9.00-20.00 • Söndag 25 sept kl. 9.00-18.00

TIVOLI FRÅN FREDAG 23 SEPTEMBER 2022
FRÅN FREDAG KLOCKAN 12.00 FÅR MARKNADSPLATSEN I ORDNINGSTÄLLAS
INCHECKNING
Beställda platser skall vara intagna senast kl. 08.00 på
marknadsdagen annars förlorar man rätten till sin plats!

VILL DU HA SAMMA PLATS
För att vi i möjligaste mån ska kunna erbjuda samma plats 2022 som
ni hade föregående år måste platsnummer anges i ansökan!

REGLER
Vi förbehåller oss rätten att begränsa samma försäljningssortiment.
Uppge sortiment noggrant, inget annat sortiment godkännes
än det som angivits vid anmälan.
Vi följer Tomers regler gällande förbjudna produkter.
Platser får ej överlåtas i andra hand.
Till catering gäller allt ätbart. OBS! Tomers står inte för ensamrätter
gällande såsom mat, godis, cocosbollar, och munkar!

ANMÄLAN
Hemsida: tomer.se • E-mail: kontor@tomer.se
Skriftlig anmälan: TOMER Svandammsplan 1, 126 37 Hägersten
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se
Ansökan skall vara oss tillhanda senast 30 juni 2022
SENASTE BETALNINGSDAG 25 AUGUSTI 2022
Samtliga som får plats kommer att få en faktura.
När fakturan är fullt betald är platsen garanterad.

MARKNADSHYRA - ELAVGIFT
3m 1000kr, 6m 2000kr, 9m 3000kr, 12m 4000kr, 15m 5000kr
Matplatser 6m 6000kr, 3000kr/3m extra.

För anmälan och mer info besök vår hemsida tomer.se

Tomermedlem erhåller 20% på marknadshyran!
(Rabatten gäller ej elavgift för 16 och 32 amp)
Elavgift 220V ingår i platshyran.
El 3-Fas 16amp 1000kr / 32 amp 2000kr
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EN SOMMAR SOM FÖRR
Restriktioner som innebar att landets
marknader upphörde i flera år är över, och
det ser ut att bli en sommar med
marknader runt om i landet som före
pandemin. Men lite förändringar kommer
både arrangörer och marknadsbesökare att
uppleva, framför allt när det gäller antalet
knallar på marknaderna.
Minskning av antalet knallar, som redan
före pandemin var påtaglig, har visat sig
vara större än tidigare efter pandemin.
Arrangörer tvingas nu
klara sin verksamhet
med mindre intäkter
i form av
marknadshyror än
tidigare, och
marknadsbesökarna
kommer att påtagligt
uppleva bristen på
knallar då
marknaden har
minskat i storlek och
har tomma
marknadsplatser.
Kiviks marknad som
gör anspråk på att vara landets största
uppges ta inträde till marknaden i år,
något som kan få till följd att knallar och
marknadsbesökare väljer bort marknaden.
TOMER och knallar har alltid varit emot
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att det ska tas inträde till marknader och
hoppas att det inte ska sprida sig så att det
blir fler och fler marknader som kommer
att göra som Kivik.
Tomer har en raketstart som
marknadsarrangör med fem marknader
under sina vingar, Kopparberg, Sala vår
och höst samt Uppsala vår och höst. Fler
förfrågningar/erbjudande om att ta över
marknader rapporteras ha kommit till
TOMER, vi får hålla tummarna för att
Tomers Marknadskommitté även mäktar
med att hålla i fler
marknader än de fem
som nu råder.
Trots alla svårigheter har
TOMERs kämpe Liliane
lyckat med konststycket
att få till en
marknadsguide. Om än
något senare än vanligt
så finns den sedan en tid
att köpa för 250 kr +
porto 50 kr här: https://
www.tomer.se/
v%C3%A5ra-produkter/
marknadsguiden.
Vi önskar er alla en härlig sommar med
god försäljning på TOMERs marknader
där medlemmarna har rabatt på
marknadshyran.
Redaktionskommittén
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