Vikingamarknaden i Saltvik 26-28.7.2018
ELDNINGSINFO OCH BEGRÄNSNINGAR
På grund av den fortsatta torkan, eldningsförbud på hela Åland och den väldigt höga risken för
markbränder har Fornföreningen Fibulas styrelse fattat följande beslut gällande begränsad eldning på
Vikingamarknaden i Saltvik.
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Ingen eld med ved. Endast kol, briketter och gasol. Var och en tar med sig kol/briketter själva till
marknaden enligt behov. Finns att köpa på Åland om man inte vill transportera med sig hemifrån.
Alla tält bör ha en egen brandsläckare. Det finns brandposter och brandsläckare på området, men
vi höjer beredskapen.
Inga engångsgrillar.
Inga eldgropar.
Camping-/trädgårdsgrillar och gasol-/spritkök får användas endast på grusplan mellan Långhuset
och Hallen.
Eldning är tillåtet för matlagning i höga och stora eldfat, minst 50 cm höjd från marken och med
ordentliga kanter, endast grillkol eller briketter.
Inga eldar får lämnas oövervakade och se till att ni har vatten och brandsläckare nära till hands.
Kol eller aska får inte hällas ut på marken. Fibula kommer att ha tillgängligt uppsamlingskärl för
kol och aska.
För matlagning till kvällen kommer Fibula att tillhandahålla stora grillar på grusplan mellan
Långhuset och Hallen ifall man inte vill eller kan tillreda mat i sitt läger. Mat till lunch och middag
kan köpas i restaurangerna.
Eldstaden framför Långhuset får inte användas, alltså ingen brasa på kvällen.
Inga kvällseldar i lägren heller. Ljus, lyktor och oljelampor får användas, men kom ihåg att aldrig
lämna dem oövervakade. Vi rekommenderar batteridrivna eller solcellsdrivna ljus/lyktor till
kvällen/natten.
“Plastcampingen” är på grannen Patrik Landells mark. Ni som bor där behöver kontakta honom
gällande regler ifall de är striktare. Telefon: +358 400 720 272. Ni är välkomna att använda
Fibulas grillar för att tillreda middag.

Rökningsområden
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Rökning är förbjuden i alla läger, dygnet runt.
Rökning tillåten endast på markerad plats inom serveringsområdet vid Restaurang Knarren samt
på markerad plats på grusplan mellan Långhuset och Hallen. För vikingar och försäljare gäller
rökning på grusplan under marknadens öppettider, då det är personalområde.
Inga fimpar, askande eller piptobak på marken. Hinkar med sand finns på de två ställen där
rökning är tillåten. Begränsningen gäller även besökare och vid behov kan ni hänvisa dem till
Restaurang Knarren vid entrén.

Vi kan tyvärr inte rå över vädret och torkan men hoppas alla får det bra ändå. Om ni har frågor, så kan
ni maila till aland-vikingar@aland.net eller ställa frågan i Facebook-eventet.

Frysbox för kylklampar
En positiv nyhet! Det kommer att finnas en frysbox för era kylklampar i närheten av diskstationen. Var
och en ansvarar för sina egna kylklampar, så skriv era namn på dem.
Med vänliga hälsningar,
Fornföreningen Fibulas styrelse

