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10 februari 2023 är det TOMERs årsstämma.  
Då kan medlemmarna göra sin röst hörd i 
Köping. 
– Vi har fått ett bra paketpris på ett hotell i 
Köping, säger Guido Carinci, föreningens 
ordförande. 

Även MAF kommer att vara på plats under dagen.

Årsstämman kommer att hållas mellan klockan 10.00 och 12.00. 
Efter stämman och middagen kommer inbjudna gäster från polisen, 
försäkringsbolaget och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) att 
prata och svara på frågor.

Det TOMER och MAF kommer att diskutera med polisen är varför 
det många gånger dröjer så lång tid innan man får de tillstånd som 
krävs för att arrangera en marknad och krav på vakter.  

Med SKR kommer frågan om varför det är så olika prissättningar av 
torg runt om i riket.

– Till alla medlemmar. Vi vill gärna höra era åsikter. Ni är hjärtligt 
välkomna till Köping, säger Guido Carinci som strax ska ge sig iväg 
till Uppsala för att diskutera kommande TOMER-marknader med en 
tjänsteman. 

Mer information och programpunkter finns längre ner i 
Tomerbladet.

Text: Tore Tobiasson 

Tomerbladet 1

Kassaenkät 

Nu har många år 
passerat sedan 
kassaregistret började 
gälla för knallekåren.

Stig Wiklund har gjort 
en enkät bland torg- 
och marknadshandlare 
vad de i dag tycker om 
kassaregisterlagen.

Totalt svarade 116 
knallar. 

Av dessa tyckte:

18 procent att 
kassaregistret var bra.

25 procent ansåg 
kassaregistret var 
dåligt.

57 procent menade att 
det fanns både fördelar 
och nackdelar med 
kassaregistret.


God Jul!
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Tomerbladet 2

Knallekåren minskar 
och marknader 
upphör. Knallekårens 
veteraner lägger av på 
grund av hög ålder, och 
många knallar och 
arrangörer tvingades lägga 
av då 
Folkhälsomyndighetens 
regler under covid-19 
pandemin tvingade landets 
marknadsliv på knä. 
Marknadsarrangörer blev 
tvungna att att ställa in sina 
marknader och bristen på 
effektiva stödåtgärder 
under covid-19 pandemins 
värsta tid tvingade knallar 
att söka andra jobb, knallar 
som efter pandemins slut 
aldrig återupptog sin 
marknadshandel igen. 

Gunnar Eriksson som i 
många år arbetat för 
organisationen MAF har 
lämnat jordelivet, vila i frid 
Gunnar, vi saknar dig. Vem 
vill och kan axla din insatts 
för MAF till gagn för 
landets alla knallar och 
arrangörer? Jag minns så 
väl när jag en gång i tiden 
som ledamot i TOMER var 
pådrivande att 
arrangörerna skulle starta 
en egen förening, och inte 
minst dagen i Västerås när 
TOMER vid påkallat möte 
med några arrangörer 
kunde få till stånd 
registreringen av en 
arrangörsförening.  

Senast jag talade med 
Gunnar var han mitt i 
arbetet att införa ändringar 

i Rekommendationer och 
Bestämmelser för Svensk 
Marknadshandel. Jag har 
själv lämnat förslag på 
ändringar i fem av de olika 
punkterna.  
-Vi kommer att upphöra 
med pappersupplagan och 
endast tillhandahålla 
rekommendationerna i 
digital form, berättade 
Gunnar. 

Det är många år sedan 
som Jonny Pragt och jag 
tillsammans med TOMERS 
dåvarande advokat tog 
fram de första 
rekommendationerna för 
svensk marknadshandel. Vi 
tog även fram 
rekommendationer för 
svensk torghandel, men det 
är endast 
rekommendationer för 
svensk marknadshandel 
som utvecklats och levt 
vidare till det de nu är och 
som många arrangörer 
hänvisar till. 

Det mullrar bland 
matvagnsförsäljarna. 
De protesterar mot 
arrangörer som kräver att 
dom ska betala mer än 
dubbelt så hög hyra än 
andra för att dom säljer 

mat. Deras 
investeringskostnad är 
mycket högre än 
anskaffandet av ett 
marknadsstånd för någon 
tusenlapp. Kostnaden för 
matvagnar varierar från 
cirka tre hundra tusen till 
över en miljon kronor. 

Färskvaror som mat kan 
även innebära ett svinn om 
allt inte blir sålt. Många 
gånger har dessutom den 
som säljer mat mycket mer 
arbete som även kan kräva 
någon anställd. Även 
särskilt godkänt tillstånd 
från den kommun där 
firman är registrerad måste 
finnas.  

Arrangören har inte 
någon högre kostnad 
för att bereda plats åt en 
matvagn än för den som 
hyr en likadan 
marknadsplats för att sälja 
annat än mat.  
- Det är inte rimligt att den 
som är kreativ och 
anskaffar redskap (vagn/
ar) till höga kostnader för 
att öka sin omsättning 
straffas med skyhöga hyror 
på nuvarande sätt, anser 
knallar som säljer tillagad 
mat och munkar. 

Ett exempel som tillämpas:  
6 meter: Vanlig 
marknadsplats 2000 Kr 
6 meter:  Matvagn 8000 Kr 
+ El 32 AMP: 2000 Kr 
=10 000 Kronor 

Tomers Hedersmedlem 
Stig Wiklund
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Tomerbladet 3

Tomer Informerar
Ni som inte har anmält er till Tomers vintermarknader i Sala och Uppsala.
Nu är det hög tid att anmäla er till dessa marknader för att få en garanterad plats.

SALA MARKNAD 23-24 september 2022 
ÖPPETTIDER: FREDAG 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-15.00 

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.
 

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 

UPPSALA HÖSTMARKNAD 
3-4 OKTOBER 2022 

Måndag 10.00-18.00 / Tisdag 10.00-18.00 
Etableringstider Söndag 12.00-20.00 / Tillträde till torget

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.

 
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/uppsala-höstmarknad

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ UPPSALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER OCH BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 

UPPSALA VINTERMARKNAD 
6-7 FEBRUARI 2023 

Måndag 10.00-18.00 / Tisdag 10.00-18.00 
Etableringstider Söndag 12.00-20.00 / Tillträde till torget

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.

 
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/uppsala-vinter-marknad

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ UPPSALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER &BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 

SALA MARKNAD 24-25 Februari 2023
ÖPPETTIDER: FREDAG 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-15.00 

Tomer anordnar Sala marknad 2023
VI HÄLSAR NYA SOM GAMLA KNALLAR VÄLKOMNA TILL MARKNADEN!

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.
 

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-vinter-marknad

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ SALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER & BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 
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Tomerbladet 4

HÄSSELBY STRAND. Lokala 
handlare är rädda för 
konkurrensen från 
torghandlare. Redhouane 
Hamound flyttade från 
Hötorget till Hässelby strands 
torg. Han säljer snittblommor 
och krukväxter. Avgiften för 
torgplatsen är cirka 80 000 
kronor. Än så länge har 
handeln gått knackigt. Han 
menar att det tar tid att 
etablerar sig. Även om 
lokalbefolkningen önskat sig 
torghandel så är alla inte 
nöjda. En blomsterhandlare 
tror att torghandeln kommer 
att ta hennes kunder och att 
det blir svårt att överleva.


AUSTRALIEN. Det är inte 
bara ordet Ombudsman som 
leta sig in i engelskan. I 
Nedlands i västra Australien 
arrangerade man den 29 
november ”a traditional 
Swedish Christmas market”, 
eller julmarknad som de 
skriver. De konstaterar att i 
Sverige inleds julfirandet första 
söndagen i advent. Så nu har 
Sverige även skrivit in ordet 
julmarknad i den engelska 
ordfaunan. Några andra ord 
anglosaxerna har tagit till sig 
är smörgåsbord, gravlax, 
moped och lingonberry. De 
översätter också svenska 
begrepp som flygskam till 
flight shame. Men julmarknad 

har man också i USA. 1:a och 
2:a december i år hölls den i 
Andersonville vid det svensk-
amerikanska museet.


UDDEVALLA. I år slog stan till 
med Gammaldags jultorg. Den 
tidiga snön ökade stämningen 
på torget som innehöll 
islandshästar, kanderade 
äpplen, brända mandlar och 
knallar som sålde allt mellan 
stickade vantar till korv från 
sina stånd. Även ett litet tivoli 
var med och höjde 
stämningen. ”Det är trevligt 
när det händer något i 
närområdet”, säger Ann-
Charlotte Edh till 
Bohuslänningen.


VARBERG. Fido får nu följa 
med till torghandeln. Varbergs 
kommuns nya ordningsstadga 
låter hundägare ta med sig 
hunden till torghandeln om de 
är kopplade. 


HÄSSLEHOLM. Staden har 
skapat en sida där de enkelt 
förklarar hur man skaffar sig 
en försäljningsplats i 
kommunen. Ett år på 
Stortorget i Hässleholm kostar 
1 300 kronor. Dessutom kan 
man fritt ställa upp ett stånd i 
Bjärnum, Sösdala, Tyringe och 
Vinslöv utan tillstånd - om man 
inte behöver el.


HÄRNÖSAND. 1:a advent och 
julskyltningen var tidigare en 
folkfest i Härnösand. Men de 
senaste åren har antalet 
knallar minskat radikalt. 
Tidigare kunde mellan 70 och 
100 knallar anmäla sig. Men i 
år var det bara ett 10-tal som 
visade intresse. Jon Hultman, 
centrumutvecklare, säger till 
SVT: ”Det är tråkigt och synd, 
för folk förväntar sig det här 
inslaget i sin skyltsöndag.” 


SUNDSVALL. Även här 
minskade antalet knallar vid 
årets julmarknad med nära 
hälften.  


ÅNGE/KRAMFORS. Dessa 
orter lyckades locka lika 
många knallar som de brukar 
under sina julmarknader.


BRÅBYGDEN. Bråbygdens 
julmarknad i Kristdala utanför 
Oskarshamn är en tradition 
som i år drabbades av en 
sådan rejäl snösmocka från 
Östersjön att man tvingades 
ställa in. Agne Johansson 
berättar att tälten Bråbo 
intresseföreningen rest kvällen 
innan rasade ihop under 
snötyngden.
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Tomerbladet 5

                           ANMÄLAN TILL TOMERS ÅRSSTÄMMA 2023. 

TOMER får härmed inbjuda Dig med fru/man/sambo eller hjärtevän till Tomers ordinarie årsstämma. MAF har sin 
stämma på samma hotell. 
Gemensam middag med MAF. 

Hotel Scheele, Hultgrensgatan 10 i Köping 
Fredagen 10/2 kl. 10.00 
Program för Stämman: 

09.30 Kaffe med smörgås 

10.00 - 12.00 Årsstämman 

12.00 - 13.00 Lunch (Kött eller Fisk) 

13.00 - 18.00 Stämman fortsätter tillsammans med MAF och inbjudna gäster så som Polisen, SKR och 
Försäkringsbolaget 

19.00 Gemensam festmiddag 

Detta till ett pris av 1150 kr i del av dubbelrum 

och 1400 kr i enkelrum. 

Betalas till Tomers plusgiro 191454–8 betalningen ska vara registrerad senast den 1februari. 

I priset ingår kaffe o smörgås, lunch, kaffe och kaka, 

festmiddag med ett glas vin alt. en öl, frukost och 

hotellrum. (Ange eventuella allergier.) 

Svaren skickas till kontor@telia.se  

Kommer antal: …… 

Namn: ……………………………………………………. 

Namn: ……………………………………………………. 

Namn: ……………………………………………………. 

Jag/vi betalar till TOMERs Pg:19 14 54-8: ………………Kr. 

Önskemål:  

Dubbelrum,1150 kr/pers.: …. Ska du bo i enkelrum 1400 kr: …... 

                                                    HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 

mailto:kontor@telia.se
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Äntligen blev Kopparbergs marknad av för TOMER. Den 24 september i år 

slogs marknadsportarna upp efter två pandemiinställda år. 

– Det blev en väldigt bra marknad där både knallar, besökare och kommun 

blev nöjda, säger marknadsgeneralen Guido Carinci. 
Sedan 1700-talet har 
Kopparbergs höstmarknad 
traditionellsmässigt 
arrangerats sista helgen i 
september. Då infaller 
Mikaelidagen - en kristen 
högtid som firats sedan 400-
talet. 

Men det har varit en knölig 
resa fram till årets marknad. 
Den började 2019 då 
TOMER beslutade att 
föreningen måste tänka nytt 
för att skapa en bättre 
ekonomi. 

De fick då möjligheten att bli 
Kopparbergs marknads nya 
arrangör. Men coviden 
gjorde att de tvingades ställa 
in två år i rad.

– Vi fick inte den tidigare 
arrangörens marknadskarta 
och nittiofem procent av 
knallarna var sura för att vi 
vare sig kunde ge dem sina 
gamla platser eller kartor 
med utmärkta platser. Men 
vi visste inte var träd, 
busskurer och annat stod, 
säger Guido Carinci. 


Det gjorde att han och Eva, 
på kontoret, åkte upp några 
dagar innan marknaden och 

började mäta och rita en ny 
marknadskarta. Snart anslöt 
sig även Peter Jafari och 
hans fru och hjälpte till.

– Peter är lite van att 
arrangera marknader så de 
var till stor hjälp, även om 
jag inte är helt grön vad det 
gäller marknader, säger 
Guido Carinci. 

Det var sedan de fyra som 
höll i trådarna under 
marknadsdagarna.

Innan pandemin så kunde 
Kopparbergs marknad locka 
uppemot 100 000 besökare. 
I år kom det mellan 60- och 
70-tusen besökare som 

under tre dagar kryssade 
fram mellan de drygt 220 
knallarna.


Guido 
konstaterar att 
de vände den 
negativa 
knallekåren. 
När de 
lämnade 
marknaden var 
nittiofem 
procent nöjda!


– De hade haft en 
bra försäljning och man var 

till helheten nöjda. Knallar 
var nöjda, kommunen var 
nöjd, tivolit var nöjd och 

Tomerbladet 6

Uppmätning pågår!

Kopparbergs marknad öppnad!
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polisen var nöjd, säger 
Guido Carinci.

TOMER hade ett 
treårskontrakt med 
Kopparbergs kommun. Det 
innebar att egentligen så var 
årets marknad tredje året, 
men kommunen var både 
nöjda och hade förståelse så 
de räknade årets marknad 
som den första. Det betyder 
att TOMER kommer att 
åtminstone arrangera de 
kommande två årens 
marknader i Kopparberg.


Den enda kritiken TOMER 
fick efter marknaden var att 
det var lite sopor kvar på 
måndagen. 

Det enda TOMER själva var 
lite kritiska till var att 
avspärrningen av 
Bergmästargatan var för 
dålig. Den hade bara stängts 
av med plastband vilket 
resulterade i att bilar körde 
igenom där ändå.

– Det vi tar med oss som 
självkritik till nästa år är att vi 
ska blanda varuslagen mer 
och inte ha åtta 

langosförsäljare. Men flera 
av dem skrev att de sålde 
ungersk husmanskost… Till 
nästa år vet vi att det 
betyder langos, säger Guido 
Carinci.

Andra saker de ska förbättra 
till 2023 är att se till att det 
finns parkeringsplatser och 
duschmöjligheter åt 
knallarna.

– Vi ser redan fram emot 
nästa år. Du kan säga att vi 
fick blodad tand av årets 
marknad, säger Guido.

Text: Tore Tobiasson 


Tomerbladet 7

Äntligen - Kopparbergs marknad 2022 - vallfärdar folk 
igen till populära marknader!
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Tomerbladet 8

Det vill till en profet för att sia om TOMERs framtid. Men i styrelsen arbetar man 

oförtrutet för att göra den bättre för föreningens medlemmar. 

– Det är lätt att klaga på 
TOMER, men en styrelse kan 
inte göra allt. Vi behöver även 
medlemmarnas stöd. Vi har en 
framtidsgrupp 
och när vi 
skickade ut en 
enkät till 
medlemmarna 
och bad dem 
om förslag på 
hur vi ska 
arbeta framåt 
kom det inte in 
ett enda svar! 
säger TOMERs 
ordförande, 
Guido Carinci.

Han tycker 
”gensvaret” 
var otroligt 
dåligt, men 
förklarar att 
alla är 
välkomna att delta i arbetet 
med att mejsla fram 
föreningens riktning in i 
framtiden. En förening är i 
slutänden inte starkare än de 
länkar medlemmarna utgör. 

Ett steg i framtidsarbetet är att 
som nu hålla i marknader och 
på så vis vara med och skapa 
arbetstillfällen åt knallarna. 

Det man också kan  
konstatera är att 
medlemmarna blir allt äldre, 
att många hoppade av 

knallelivet under pandemin 
och skaffade sig ett vanligt 
jobb. Därför är det oerhört 
viktigt att fortsätta arbetet 
med att ragga fler 
medlemmar.

– Vi fick en ny medlem idag, 
konstaterar Guido Carinci.

Han förklarar att TOMER och 
MAF diskuterar om det är en 

bra idé att skapa kategoriöar 
på marknaderna. Det kan vara 
ett sätt att se till att alla slags 
knallar får en chans att synas. 

Idag kan en 
hantverksknalle med 3-
meter hamna mellan 12-
meter kläder och 6-meter 
väskor. Det gör att de 
knappt syns längs 
marknadsgatan.

– Det är också flera regler 
vi kommer att jobba hårt 

för att de ska efterlevas på 
marknaderna, säger Guido 
Carinci.

Reglerna är:

1. Marknadsknallarna ska 

hålla linjerna och inte ställa 
ut sina varor i 
marknadsgatorna.


2. Matknallar som håller på 
med frityroljor ska inte ha 
dessa framåt besökarna, 
utan in mot väggen. Allt för 
att skydda besökarna. Det 
samma gäller wookpannor. 
De ska också ha 
stänkskydd ut mot 
kunderna. Detta gäller när 
de serverar i partytält.


Text: Tore Tobiasson.

Livet i Italien.



Tomerbladet nr 4 2022 17 december 2022

Torgtraditionen bygger 
kundrelationen I 
Varberg har man ända 
sedan 1600-talet haft 
en återkommande 
torghandel i staden. 
Därigenom har man 
lyckats pränta in i 
kommunens invånarna 
sedan barnsben att 
torghandel är något 
spännande som sker 
varje onsdag och 
lördag året runt. 

Det är 2:a advent och 
snålblåsten vinklar sig fram 
mellan stånden på Varbergs 
Torg. Torgbesökarna rör sig 
bland tecken både här och 
där på att den 24 
december väntar om 
några veckor. Där är 
torgets julgran, ståndet 
som säljer julkransar, de 
handstickade vantarna. 
Kylan och att 
eftermiddagen börjar 
skrida mot halv tre har 
fått torgbesökarna att 
trappa av och 
torghandlarna att börja 
packa ihop.

Rami Ibrahim från 
Göteborg konstaterar att 
det har varit mycket 
besökare på torget under 
dagen, men att nu är det 
dags att börja avrunda 
dagen.


– Jag åker mest 
på lokala 
marknader runt 
Göteborg. Nu i 
helgen var det en 
marknad i 
Tidaholm som 
jag skulle kunnat 
åkt på, men 
dagens 
bränslepriser gör 
det nästan 
omöjligt att åka 
långa sträckor. 
Göteborg - 
Tidaholm är 
drygt 30 mil tur 
och retur. Det är 
en tusenlapp. 
Det fungerar inte 
om man inte vet 
att det är värt 
det, säger Rami 
Ibrahim.


Nu för tiden är torghandel 
och marknader en bisyssla 
för honom. Innan 
covidpandemin så var 
knallandet hans 
huvudsysselsättning då åkte 

han på mässor, marknader 
och torg. Men pandemin 
tvingade honom in i ett mer 
svenssonaktigt liv. Idag 
arbetar han heltid som 
skomakare.

– Jag saknar den friheten 
knallandet ger. Det är roligt 
att vara ute och sälja och 
slippa vara inlåst på ett 
vanligt jobb, säger Rami 
Ibrahim.

Dagens försäljning har varit 
lite si och så. Det har varit 
lite för kallt idag, konstaterar 
Rami.

– Nått har det blivit idag, 
men det har inte varit någon 
jätteförsäljning, säger han.

Annars har hans favorit 
marknader varit Norvalla 
marknad (numera nerlagd), 
Arvika marknad, Borensberg 

Tomerbladet 9
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marknad och nummer 1 har 
varit Sjönevad marknad. 

– Under sommaren åker jag 
ofta hit till Varbergs torg. Det 
är ett bra torg, säger Rami 
Ibrahim.

Han konstaterar att han inte 
blir insläppt med sitt 
sortiment på många 
marknader, som på 
marknaden i Haga i 
Göteborg, eftersom de bara 
vill ha mat och hantverkare. 
Vad det gäller framtiden i 
dessa orostider med krig, 
höga räntor, inflation så 
säger han att det bara är att 
gilla läget. 

– Butikerna försvinner allt 
mer i stadskärnorna så jag 
hoppas att marknader och 
knallar kan fylla en del av det 
tomrummet som uppstår. 
Men det krävs att fler tar upp 
knalleyrket. Jag är 49 år och 
tillhör de yngre knallarna. Vi 
får se hur framtiden 
utvecklas, säger Rami 
Ibrahim och fortsätter packa 
ihop sitt sortiment.

Men ännu har torget inte 
gett upp. Här och där rör 
sig torgbesökarna mellan 
stånden och handlar.

Vid de långa trappstegen 
som går upp till  statyn 
”Badande ungdom” står 
Birgitta Fogell 
”hobbyknallen” och säljer 
bakverk och sylt i burkar. 
Bären har paret 
omsorgsfullt plockat från 
Göteborgsområdet upp till 
Norrland.


– Vi får vara nöjda. 
Försäljningen har varit som 
förväntad. Sedan tycker jag 
Varbergs torg är fantastiskt. 
Det här är ett levande torg. 
Sedan har du torgvärdarna 
som tar emot en. De är 
duktiga. Under pandemin 
såg de till att allt var 
välplanerat så både vi och 
besökarna kände sig trygga, 
säger Birgitta Fogell och 

avslutar med att 
hon trivs gott i 
Varberg.

En återkommande 

handlare på torget är 
Hallands första 
gårdscharkuteri, 
Gudmundsgården, som 
ställer upp sin vagn och 
säljer gårdsstånkad korvar 
av alla dess slag, marinerad 
karré, patéer och mycket 
annat gott tillverkat av 
gårdens egna tyska 
charkmästare.

När Tomerbladets utsände 

passar på att köpa 
lite korv och frågar 
om det är tysken 
som gjort korven 
svarar grabben i 
luckan: 

– Du menar pappa. 
Ja, det är han som 
gjort dem.

Det är bara att 
konstatera att 
äpplet den här 
gången föll väldigt 
nära trädet. 

Text & Foto: Tore 
Tobiasson.

Ps. Kan verkligen 
rekommendera 
dessa köttiga tysk/
svenska korvar. 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Välkommen till Hindersmässan i Örebro
med anor sedan 1300-talet det gör att 

Hindersmässan är Örebros mest
långlivade tradition.

Med start onsdagen den 25 januari 
till och med 28 januari 2023 

Öppettider: onsdag-fredag kl. 09.00-18.00 
lördag kl. 09.00-15.00

Anmälan skickas till 
tekniska.namnden@orebro.se

eller kontakta vårt servicecenter
telefon 019-21 10 00

HINDERSMÄSSAN
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En vän och samarbetspartner till 
Tomer har hastigt gått bort..

Tomer har det sorgliga beskedet att vår vän 
och samarbetspartner Gunnar Eriksson på 

Marknadsarrangörers Förening har somnat in.

Tack för ett mångårigt samarbete
Tomers styrelse.
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