
MARKNADENS STORA MATTORG
På vår STORA UTESERVERING som har över 180 sittplatser 
är ni välkomna att sitta ner en stund för lite vila och lite 
god mat eller fika, vi har öppet under alla marknadstider.

• LANGOS
• BELGISkA VåffLOR
• GATUkök
• GRyTOR
• INdISkT
• GRILLAR
• INTERNATIONELLT kök

FREDAG 11 sEpt
15.00 – 23.00

LÖRDAG 12 sEpt
10.00 – 23.00

sÖNDAG 13 sEpt
10.00 – 18.00

Med mängder av:

• karuseller

• Attraktioner

• Sensationer

SÄSONGSFINAL:
Mån 14 sept

kl. 19.00 
Välkomna!

KLINTA
BINGO 

pARKERING
Vi har P-platser söder om Rocklunda (ner mot city, på P runt södra 

delen av Bandyarenan), Motorövningsbanan, Bombardier Arena, 
Grusplanen vid Bombardier Arena. Avgiften är 40:-. FÖRBERED MED 

JÄMNA PENGAR, TACK. Vi vädjar till alla att inte parkera på för-
bjudna platser, dels stör det trafiken och de boende i närområdet, 

dessutom finns risken för böter.

IR
ST
A 
IF

Vår PUBLIkINfORMATION 
kommer att finnas vid 
entrén till Swedbank 
Parks ståplatsläktare.

Välkomna till VÄSTERÅS MARKNAD
Nästa helg, 11-13 september är det dags för  den
53:e upplagan av Västerås Marknad på Rocklunda. 
Parkering: Du kan både parkera på grusplan och breddvid Bombardier 
Arena samt även på P-ytorna söder om ABB Arena Syd, håll P-avgiften 
40:- i beredskap så går det snabbare i kön. 

PUBLIKTOALETTER finns i ABB Arena Nord, dessa är avgiftsfria.

Vår PUBLIKINFORMATION hittar du vid entrén till Swedbank Parks 
ståplatsentré mot Vasagatan.

Som vanligt kommer knallarna att ha massor av produkter till försälj-
ning. 

Blir du hungrig så kan du välja mellan; korv, hamburgare, langos, 
grillspett mm 

Sen kan du köpa hem en massa ätbara produkter som ost, tunnbröd, 
olika sylter, munkar, kaffebröd, renkorv, salami, annan rökt korv, 
cocosbollar, godis  mm.

Tivolit har karuseller för både de små som stora barnen.Sen finns 
det naturligtvis massor av lotterier och aktiviteter som ex luftgevär. 

Tivolit finns på den stora planen framför ABB Arena Nord. 

Hela överskottet från Västerås Marknad går till de 4 klubbarnas ungdomsverksamheter.
Marknadsklubbarna ( Irsta IF, IFK Västerås, Västerås SK och Västerås 
Brottarklubb) hälsar alla välkomna till Västerås Marknad

ROCKLUNDA

åk mycket billigare 
genom att köpa 
våra åk-häften

HUNDÄGARE! Lämna hunden hemma. Inte i bilen det kan bli för 
varmt. Och ta inte med den in på området, många hundar mår inte 
bra av trängseln. Vi har HUNDFÖRBUD på hela marknadsområdet.

VÄDjAN till FRiskis & sVEttis mEDlEmmAR
kör in under E18 bakom Rocklundahallen och fram till er parkering. 

Ut åker ni förbi Bombardier Arena, följ skyltarnas pilar.

Enklast för er är att åka in under E 18 och parkera där gamla curlinghallen 
låg. På resten av området kommer tivolit och marknaden att byggas upp och 
det blir trångt att ta sig fram. Vi tackar för att ni har förståelse för detta.

GÄstER till RocklUNDA BistRo UNDER VEckAN. 

Vi sköter bevakningen Vi fixar all el

0709-63 21 52

Vi hyr ut området
Vi sköter annonseringen

3 km marknadsgator 

med allehanda varor.


