
 
 

Informasjon om 

Foldvik Marked og Kystkulturfestival 2019 

 
Gratangen Kystlag har gleden av å innby nye og gamle utstillere til Foldvik Marked og 
Kystkulturfestival 2019. Dette er et marked for kunst- og håndverksutstillere, og inkluderer 
alle slags produkter fremstilt av håndverkere, også mat og andre næringsmidler.  
 
Markedet arrangeres i Foldvik, Gratangen.  
 
Bodene skal holdes åpen for publikum  
Fredag 16. august kl. 15.00 – 19.00  
Lørdag 17. august kl. 10.00 – 18.00  
Søndag 18. august kl. 10.00 – 16.00  
  
Markedsområdet  
Markedet arrangeres i området rundt Foldvik Brygger. På området finnes flere brygger, kaier 
og nothjeller. Det gamle bryggemiljøet i Foldvik har beholdt sin opprinnelige form, og 
Gratangen Kystlag eier i dag anlegget som blant annet inneholder:  

• Restaurant med 70 sitteplasser  
• Pub/kro  
• Gjestehavn, serviceanlegg for båtfolk, med toaletter og dusj 
• Gammelbutikk med originalt inventar  
• Uterestaurant under nothjell 
• Kai for større båter  
• Fembøringsnaust  
• Grillhus og grovkjøkken, lager og kjølerom  
• Sildebua, Breiflabben og Svelebua (spisesteder under marknaden) 
• Informasjonsbu  
• Utescene  
• Stor kai med flytebrygge  

 
På området er også en godt bevart mølle, Mølla i Foldvik, fra 1894.  



Salgsboder  
På området er det mulig å leie ulike typer salgsboder, eventuelt sette opp medbragt bod. Bruk 
påmeldingsskjema under «Søknad om bodplass». Plassering kan ønskes (se kart over 
området), og vi strekker oss langt for å innfri ønsker, men vi må samtidig se på helheten i 
sammensetningen.  
 
Hvert år har vi kåring av beste stand, og noe av det som vektlegges er:  

- Kvalitet på varene  
- Oppbygging av stand  
- Generelt helhetsinntrykk  

Vi oppfordrer alle utstillere til å gjøre sitt beste for å få denne utmerkelsen. Det er 
publikum som stemmer og avgjør hvem som får utmerkelsen. 
 

Priser  
Se påmeldingsskjema.  
 

Påmelding  
Dette skjer helst ved å laste ned påmeldingsskjema som finnes under «Søknad om bodplass» 
på hjemmesiden. Skjemaet fylles ut og sendes som vedlegg sammen med eventuell 
tilleggsinformasjon eller bilder til: foldvikmarked@gratangen-kystlag.net  
Alternativt kan påmeldingsskjema sendes ferdig utfylt pr. post til:  
Foldvik Marked og Kystkulturfestival v/ Tove Bjørklund, Sørhauggata 202, 5525 Haugesund.  
 
Etter at vi har valgt ut utstillere som får delta på markedet sendes det ut giro på avtalt beløp. 
Denne må betales innen oppgitt frist for ikke å stå i fare for å miste tildelt plass. Betalingen 
anses som bindende, og vil ikke bli refundert med mindre det ligger spesielle forhold til grunn 
for dette (sykdom, dødsfall etc.) Ved betaling etter forfall må kvittering forevises ved 
ankomst, ellers må betaling gjøres kontant i Infobua før innkjøring.  
 

Felles middag  
Lørdag 17. august arrangeres felles middag for utstillere i bryggerestauranten kl. 20.00. 
Påmelding kan gjøres i påmeldingsskjema under «Søknad om bodplass» eller pr.mail til 
foldvikmarked@gratangen-kystlag.net Kostnad ca. kr. 200,- pr. person betales direkte til 
spisestedet.  
 

Nærmere opplysninger  
Dersom ytterligere informasjon ønskes, kan arrangør kontaktes via 
foldvikmarked@gratangen-kystlag.net eller pr tlf 481 23 085. Flere detaljerte opplysninger 
finnes i markedsreglementet.  
 

 
Da gjenstår det bare å ønske hjertelig velkommen til  

Foldvik Marked og Kystkulturfestival 2019, tredje helga i august. 


