
Ansøgning om indkøb af markeds telte, til brug ved offentlige arrangementer i 
Lejre Kommune.

Jeg ønsker på vejen af GRO Lejre kunst & Kultur, samt alle der måtte have interesse i mit 
forslag, at søge en "Bysamarbejdet Hvalsø" om økonomisk støtte til indkøb af flotte og 
bæredygtige stadetelte/salgsboder. 

Fællesskab, hvem kan låne teltene? 
Vores tanke er at disse stadetelte skal "arbejde" flere stedet rundt omkring i Lejre 
kommune. Vi vil selvfølgelig gerne bruge dem til vores markeder, men vi har tænkt at der 
skal laves en offentlig delekalender hvor man som forening kan "booke" teltene. 
For at låne teltene skal man kunne opfylde nogle få enkle retningslinier, fx arrangementet 
skal være offentligt tilgængeligt og understøtte Lejre kommunes økologiske retningslinier. 
Den samme forening skal højest kunne låne teltene fx 5 gange årligt, dette for at undgå at 
en enkelt forening sætter sig tungt på brugen af teltene. Teltene skal afleveres rengjorde 
og i samme stand som da man hentede dem.

Hvorfor er dette en god ide?
Tanken er at sætte gang i markedslivet i Lejre Kommune. At de små producenter, der 
primært producere økologiske og bæredygtige produkter, får en unik mulighed for at kunne 
komme ud direkte til kunderne. Som lille virksomhed kan det være svært at få gang i 
hjulene. Lejre Kommune vil gerne vise sig som forgangs kommune ud i bæredygtighed, 
derfor håber vi i kan følge vores tanker.
Ligeledes ønsker vi med vores egne GRO markeder at skabe markeder med høj kvalitet, 
så vores kunder får lyst til at køre til Hvalsø for fx at købe julegaver. Som markeds 
arrangør skal man hele tiden være om sig for at kunne tiltrække de bedste udstillere. At 
kunne tilbyde flotte bæredygtige udstillings telte, vil være en stor fordel i at kunne tiltrække 
dygtige og spændende udstillere og dermed kunne tilbyde et flottere marked til vores Lejre 
borgere.

Min baggrund/vores historie:
Jeg er projektleder på GRO Julemarked og GRO Sommermarked. Vores erfarring er at der 
ER rum i Lejre Kommune for at afholde bæredygtige markeder, hvor producenterne selv 
sælger deres produkter. Både GRO Julemarked og GRO Sommermarked, der var vores 
første to markeder, var velbesøgt og vores boder solgte hver især flot.
Dog er der omkostninger for os som arrangører i at afholde disse markeder, primært på 
PR posten. Ingen PR, ingen gæster, intet fællesskab, intet salg. 
Mange markeder koster en formue for udstillerne at deltage på, det ønsker vi ikke, vi 
ønsker at skabe markeder hvor kunstnerne og producenterne kommer i fokus, dem der 
tjener penge. Derfor er vores deltager gebyr meget lave, derfor har vi bag GRO 
Markederne ikke mange midler, derfor søger vi om økonomisk hjælp til indkøb af 
salgsboder. 
Der er flere af vores udstillere der er mindre virksomheder, der ikke har midlerne til selv at 
indkøbe sådan et telt. Flere kommer med toget.  
Button line for at kunne tiltrække spænde stadeholdere og dermed levere et fantastisk 
marked til Lejres borgere, højner vi vores muligheder, hvis vi kan tilbyde estetisk smukke, 
praktiske boder der skaber den perfekte ramme om et spændende marked. 
 



De bedste telte jeg har fundet kommer fra Tyskland. I kan her neden under se det tilbud 
jeg har indhentet. Disse telte er bare mit forslag.

Vi på GRO glæder os til at høre fra jer og høre hvad i syntes om vores forslag.

Mange venlige hilsner
Linn Lenna
Projektleder GRO Lejre Kunst & Kultur.

"Her er et bindende (for os) tilbud på 20 stk. MARKET salgsboder. 
  
MARKET er en komplet markedsbod i træ med canvas tag og løse sider, der gør 
MARKET fleksibel. Den kan stå alene eller sættes sammen, som en længere bod 
hvis du fjerner en sidevæg. Vi har tilbudt 420g teltdugen, der er en kraftig kvalitet 
med blanding af nuturbomuld og kunststof, der modvirker at teltdugen mørner. 
Teltdugen er imprægneret imod vand og skimmelsvamp. 
Den robuste selvbærende konstruktion gør, at boden kan opstilles på enten fast 
eller løst underlag. Det betyder at I får en stærk bod komplet med disk, klar til 
brug. Samtidig synes jeg at bodens design på en måde understøtter, jeres koncept. 
  
Vægten pr. bod er 110 kg. 

Pris: 
  
20x VM42 Market   a € 2.439,-   = € 48.780,-   (price inkl. VAT) 
Special discout                               € - 5.780,- 
===================================================== 
Total                                                € 43.000,-   (price inkl. VAT) 
Shipping to Lejre                             €      870,- 
===================================================== 
Total                                             € 43.870,-   (price inkl. VAT) 
Total netto without VAT                 €  36.865,- 
  
Boderne leveres direkte fra FAM WEST i Tyskland. Det betyder iht. gældende 
EU-regler, at hvis I er momsregistreret og afregner moms, vil momsen være 
fratrukket fakturabeløbet. Det kræver at I oplyser et CVR nummer ved 
ordreindgåelsen. 
  
Jeg håber du kan bruge oplægget og hører gerne fra dig, hvis du har spørgsmål 
(mobil 30 40 67 32). 



  
De bedste hilsener 
  
Erik Lysbjerg 
  
SkuespilsKompagniet The Armoury 
Rohdenvej 1 
7140 Stouby 
  
Tlf. 75 82 06 35 
www.skuespilskompagniet.dk" 
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