
Mat runt Siljan   
3-5 september 2021  

Inbjudan 
 

 
 

Mat runt Siljan, evenemang och förening för lokala producenter i Siljansbygden. Vi fortsätter 
även detta år att ingå i den större gemenskapen i en av Sveriges största 
skördefestevenemang; Dalarnas Skördefest. Medlemmar i föreningen Mat runt Siljan erbjuds 
att delta i evenemanget första helgen i september. Fredagen är fokus riktat på de butiker 
och platser där den lokala maten finns till vardags. Under helgen öppnar gårdar, mindre 
gårdsbutiker och odlare upp sina ställen för besökare.  
 
 
Anmälan och betalning: 
Fullständigt ifylld anmälningsblankett och inbetald deltagaravgift samt medlemskap i 
föreningen krävs för att garanteras medverkan i årets programfolder.  
 
Sista anmälningsdag 23 maj 2021.  
 
Medlemsavgift år 2021 föreningen Mat runt Siljan 200 kr 
Evenemangsavgift 3-5/9 2021  300 kr 
Evenemangsavgift ”liten aktör” deltar på annans  
Gård och utan egen annons.  150 kr 
BG 5622-7283 

 
Övrig information: 
Gemensam marknadsföring kommer att ske dels via vår programfolder och sociala medier, 
hemsidorna www.matruntsiljan.nu och www.skordefest-dalarna.se  
samt via annonser i Siljan Just Nu och magasinet Dalaliv. 
 
Hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar! 
Yvonne Björ  070-301 91 77  fam.bjor@telia.com  
Susanne Säbb Danielsson 070-6068689 bageri@tuttul.nu 
 
 

Varmt välkommen att medverka i Mat runt Siljan 2021 
 
 

Styrelsen för Mat runt Siljan 

 

 

Anmälan till Mat runt Siljan 2021 

http://www.matruntsiljan.nu/
http://www.skordefest-dalarna.se/
mailto:fam.bjor@telia.com
mailto:bageri@tuttul.nu


Anmälan senast 23/5 2021. 

 
Företagets namn:___________________________________________________________ 
 
Kontaktperson:_____________________________________________________________ 
 
Adress:___________________________________________________________________ 
 
Kommun:_________________________________________________________________ 
 
E-post:___________________________________________________________________ 
 
Hemsida/FB sida ___________________________________________________________ 
 
Mobil: ___________________________________________________________________ 
Dagar:Kryssa i de dagar ni vill delta  
 
        Fredag 3/9 (kl.10-18.00)          Lördag 4/9 (kl.11-16.00)         Söndag 5/9 (kl.11-16.00) 
 
Ange särskilda tider för öppethållande:__________________________________________ 
 
Önskad programtext i foldern: (kortfattat och preciserat max 150 tecken inkl 
blanksteg)__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Skicka anmälningsblanketten till:  
Studieförbundet Vuxenskolan (SV) 
Järnvägsgatan 22,  
795 30 Rättvik  
eller ancie.bergendahl@sv.se eller ring 0248-122 90, 072-233 73 46.  
Samtycke: 
Enligt EU:s nya dataförordning godkänner jag med min underskrift följande: 
Genom min signatur är jag medveten om, och accepterar att, föreningen Mat runt Siljan kommer att spara 
mina personuppgifter för att kunna informera och kontakta mig. Uppgifterna kommer att arkiveras på papper 
och lagras elektroniskt i databas med uppgifter som deltagarregister. Att jag Deltar på evenemanget kan 
komma att synas på sociala medier. 
Mat runt Siljan lämnar inte ut personuppgifter till tredje part.  
Jag äger rätt att i efterhand skriftligt meddela att jag vill få mina uppgifter makulerade och raderade från 
registren hos Mat runt Siljan. 
 

Ort och datum: ……………………………………………………. 

 
………………………………….   …………………………………. 
Underskrift    Namnförtydligande 

mailto:ancie.bergendahl@sv.se

