Saltvikin Viikinkimarkkinat 26.-28.7.2018
TULENTEKO-INFO JA RAJOITUKSET
Jatkuvan kuivuuden, metsäpalovaroituksen ja tulentekokiellosta johtuen Fornföreningen Fibulan
johtolautakunta on päättänyt rajoittaa tulentekoa Saltvikin Viikinkimarkkinoilla seuraavasti:
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Tulenteko polttopuilla on kielletty. Ainoastaan grillihiili/briketit ja gasoli ovat sallittuja. Jokainen
tuo omat hiilet/briketit markkinoille oman tarpeen mukaan. Niitä voi ostaa Ahvenanmaalla, jos
ette halua tuoda niitä kotoa.
Jokaisessa teltassa kuuluu olla palosammutin. Alueella on palopostit ja sammuttimet, mutta
nostamme valmiutta.
Kertakäyttögrillit ovat kielletty.
Tulikuopat ovat kielletty.
Modernit grillit (esim pallogrillit) ja kaasu-/retkikeittimet saa käyttää ainoastaan sora-kentällä
Pitkäntalon ja Hallin välissä.
Tulenteko on sallittu ruuanlaittoa varten korkeissa, isoissa, jalallisissa tulisijoissa, vähintään 50
cm korkeutta maasta ja kunnon reunoilla, ainoastaan grillihiili tai briketit.
Älkää jättäkö tulta vartioimatta ja pitäkää vettä ja palosammutinta lähettyvillä.
Hiilet tai tuhka ei saa kaataa maahan. Fibulalla on hiilelle ja tuhkalle tarkoitetut keräysastiat.
Päivällistä varten Fibulalla on kaikille käytössä olevat isot grillit sorakentällä Pitkäntalon ja
Hallin välissä, jos ette halua tai voi tehdä ruokaa leirissänne. Lounasta ja illallista voi ostaa
myös ravintoloista.
Tulisija Pitkäntalon edessä ei ole käytössä, ei siis iltanuotioa.
Ei iltanuotioita leireissäkään. Kynttilät, lyhdyt ja öljylamput ovat sallittuja, mutta älkää jättäkö
niitä vartioimatta. Suosittelemme paristokäyttöisiä tai aurinkokennolla käyviä kynttilöitä/lyhtyjä
iltaisin/öisin.
“Muovi-camping” on naapurin, Patrik Landellin alueella. Te jotka asutte siellä, ottakaa yhteyttä
Patrikiin ja tarkistakaa onko rajoitukset tiukemmat. Puh. +358 400 720 272. Olette tervetulleet
käyttämään Fibulan grillejä päivällistä varten.

Tupakointialueet
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Tupakointi on kielletty kaikissa leireissä, ympäri vuorokauden.
Tupakointi on sallittu ainoastaan merkityllä alueella Ravintola Knarrenissa sekä merkityllä
sora-alueella Pitkäntalon ja Hallin välissä. Viikingeille ja myyjille tupakointi sallittu sora-alueella
markkinoiden aukioloaikoina, koska se on henkilökunta-alue.
Ei tumppeja, tuhkaamista tai piipputupakkaa maahan. Tupakointialueilla on hiekkatäytettyjä
tuhkiksia. Tupakointirajoitus koskee myös vierailijoita, joten tarvittaessa voitte ilmoittaa heille
että tupakointialue on Ravintola Knarrenin ulkopuolella sisäänkäynnin lähellä.

Emme valitettavasti voi tehdä mitään kuivalle kelille, mutta toivomme, että kaikilla kuitenkin on hyvä
olla markkinoilla. Jos teillä on kysymyksiä, lähettäkää sähköpostia Fibulalle aland-vikingar@aland.net
tai laittakaa kysymyksenne Facebook-tapahtumaan.

Pakastin kylmäkalleille
Positiivinen uutinen! Tiskaus-alueen lähellä tulee olemaan arkkupakastin kylmäkalleille. Jokainen
vastaa omista kylmäkalleistaan, joten kirjoittakaa nimenne niihin.
Terveisin
Fornföreningen Fibulan johtolautakunta

