
Jag vill delta i ”Bokbordet Stockholm”  
söndagen den 21 augusti 2022
      
   750 kr exkl. moms (förlag/bokhandel/organisation m fl) 

   300 kr exkl. moms (Litterära sällskap) 
 
             200 kr inkl. moms (enskild person)

Jag önskar beställa: 
 
 antal bord à 400 kr inkl. moms
 
 antal plastbord à 200 kr inkl. moms
              (OBS! Max 45 kg vikt)
 
              antal stolar à 60 kr inkl.moms

Vi tar den älskade traditionen vidare efter  
det långa pandemiuppehållet och utvecklar  
den ännu mer. Det mesta kommer att kännas 
igen från tidigare år, d v s Norra Latins skol-
gård/Norra Latins gång in till huvudbyggnaden/
Centralbadet och Drottninggatan. 

För arrangörskapet svarar Norra Bantorget 
Event, Studiefrämjandet, Kulturförvaltningen, 
Liljevalchs och Kulturrådet. 
Nu är det dags att anmäla sig till denna folkfest  
för boken. Bokbordet dukas upp söndagen den  
21 augusti. Som tidigare år arrangerar vi program 
i Centralbadets trädgård och på Norra Latins skol-
gård och inne i Norra Latins vackra lokaler.

PRAKTISKA DETALJER
Vad gäller de praktiska detaljerna följer de  
samma rutiner som tidigare år. Men för alla  
nytillkomna bokbordsdeltagare repeterar vi:

Borden dukas upp på Norra Latins skolgård,  
och Drottninggatan i två rader mellan  
kl 11.00 – 18.00. Som deltagare kan du komma 
från kl 09.00 och du har då genom mejl eller 
brev fått din placering. Där kan du också  
hämta dina bord och dina eventuella stolar.  
Observera att borden endast kan hämtas på  
den plats vi har anvisat i mejlen och de ska  
också registreras av funktionär som finns  
placerad vid upphämtningsstället.

DELTAGARAVGIFT
Obligatoriskt för alla är som vanligt en deltagar-
avgift; 750 kr förlag/bokhandlare, organisationer 
med flera och 200 kr för enskild person.  
Bordshyran tillkommer och är 400 kr per träbord 
och 200 för plastborden. Stol kostar 60 kr.

ANMÄLAN SENAST ONSDAG 12 AUGUSTI
Vi registrerar din anmälan och skickar därefter 
en faktura. Vi vill ha din anmälan senast onsdag 
den 12 augusti. 

Vi ser gärna din anmälan så snart som möjligt.  
Vi lägger också upp deltagarna på vår hemsida  
efter att anmälningen har kommit in. Vill ni länka  
era uppgifter vidare till en extern hemsida går  
det också bra.  

Anmälan fylls i och skickas till:  
bokbordet.stockholm@gmail.com  
eller skicka anmälan via post till Gunilla Berglund, 
Hökvägen 13, 141 72 Segeltorp.

Du kan även gå in på vår hemsida:  
www.bokbordetstockholm.se/anmalan  
och fylla i blanketten.

Välkomna till en ny fest för boken!
Gunilla Berglund 073- 595 87 47 
Claes Karlsson 076-100 18 16
E-post: bokbordet.stockholm@gmail.com

Ange namn/institution och det antal bord/stolar du önskar. Vi vill ha  
din anmälan senast den 12 augusti. Faktura skickas efter att du har  
gjort din anmälan. Deltagaravgiften är bindande. 

Anmälan postas till: 
Gunilla Berglund, Bokbordet Stockholm, Hökvägen 13, 141 72  Segeltorp. 
Du kan även maila uppgifterna till bokbordetstockholm@gmail.com  
eller via vår hemsida bokbordetstockholm.se/anmalan

Namn/institution:

Adress:

Postadress:

Tel/e-post: 

Pers.nr/Org.nr:

BOKBORDET STOCKHOLM  
Bokfesten fortsätter för 30:e året! 
Bokbordet Stockholm lever vidare, söndag 21 augusti kl 11 - 18

Ja, ni får spara mina personuppgifter. Norra Bantorget Event
hanterar dem för utskick gällande Bokbordet  
Stockholm 2022 samt inbjudan till Bokbordet  
Stockholm 2022 för fakturering.
Läs mer på www.stofh.se


