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VATTENDAGEN. SE 
VISKANOPENWATER.SE  

TORGHANDEL PÅ VATTENDAGEN 
I BORÅS  
INBJUDAN TILL TORGHANDEL OCH SKÖRDEMARKNAD LÖRDAGEN DEN 
24 AUGUSTI 
 
Vi söker dig som vill medverka och saluföra dina produkter på ett nytt 
större event i Borås. Vi vänder oss till dig som säljer närproducerat, 
lokalproducerat, mat, frukt, grönt, bröd och övrigt mathantverk. 
 

Borås Energi och Miljö tillsammans med SK 
Elfsborg och Korpen Borås skapar en festlig 
dag/lopp som kretsar kring vatten och Viskan.  

Vi förväntar oss att tävlingscentrum denna dag fylls 
av stor publik för Viskan Open Water (Borås 
Klassikern), Viskan Swim/run och Viskan 
Farkostrace. Det är vår förhoppning att dagen 
kommer att locka många Boråsare och 
stadsbesökare för att prova på aktiviteter som 
vattengymnastik, vattenpolo, yoga, märkestagning,  
tipspromenad eller välja någon av de föreläsningar 
som kommer att vara under dagen samt prova 
lyckan i Vattendagens lotteri. 

TORGHANDEL 

Under Vattendagen i Borås kommer vi att erbjuda 
marknadsplats för lokala aktörer på Knalletorget i 
centrala Borås intill vackra Viskan. Så håller du eller 
ditt företag på med handelsverksamhet för 
närproducerade livsmedel utan mellanhänder är 
detta dagen och platsen för dig. Presentera och 
erbjud dina produkter till alla besökare på en stor 
mötesplats inom ramen för rent vatten, miljö, 
hälsa, motion och idrott. 

INFORMATION 

Information om Vattendagen se  

www.viskanopenwater.se.   

 

KOSTNAD 

Torgplatsen kostar 600 kr för dagen från kl. 10:00-
16:00. El uppkoppling är kostnadsfri och platsens 
yta är ca 16 kvm men kan eventuellt utökas vid 
behov. 

BOKA DIN PLATS 

Vänta inte länge och hör av er omgående, först till 
kvarn gäller då det är begränsat med utrymme. 
Maila anmälan till jana@korpenboras.se      
SENAST FREDAGEN DEN 31 MAJ 

Uppgifterna vi behöver är: 

- Företag eller organisation 

- Kort beskrivning av verksamhet / produkt 

- Kontaktperson, e-mail och mobil 

- Eventuellt behov av el på området 

 
Vid eventuella frågor hör av er till någon av 

nedanstående. 

Varmt välkomna! 
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