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Inbjudan: Let’s Go Arvidsjaur 

 

Inbjudan till företag, föreningar och organisationer inför 

sommarfestivalen Let’s Go Arvidsjaur som planeras att hållas 5 – 7 

juli 2018. Här välkomnas intresserade att sälja, uppträda, arrangera, 

marknadsföra samt möjligheten att engagera fler medlemmar till 

föreningar och/eller tjäna pengar till er verksamhet.  

Inför detta är det viktigt att observera att alla aktörer ansvarar för de tillstånd som behövs 

samt att platsen är snygg och städad under evenemanget.  

Under planeringsfasen kan Wayne Rahm kontaktas vid frågor och funderingar inför 

sommarfestivalen. Wayne kan kontaktas via: 

E-postadress:           wayne.rahm@arvidsjaur.se 

Telefonnummer:     0960 - 156 70 

 

Härefter följer själva intresseanmälan där det är viktigt att alla uppgifter fylls i ordentligt. 

Speciellt kontaktuppgifter, för att kunna underlätta koordination.  

Då sommarfestivalen Let’s Go Arvidsjaur är i planeringsstadium så är stora delar av 

evenemanget väldigt flexibelt och växlande. Detta är viktigt att poängtera, då det tar lång tid 

för alla delar att falla på plats med ansökningar och tillstånd. Därför är det viktigt för er att 

kunna kontakta Wayne vid frågor men även möjlighet för honom att nå er vid funderingar. 

För att på så sätt mötas halvvägs så att allt hinner bli förberett i tid.  

Tillsammans med intresseanmälan så bifogas även en väldigt preliminär karta för en översikt 

över evenemanget. Se sista bladet för den bifogade kartan. 

Priserna inkluderade i intresseanmälan är även preliminära. Eftersom priserna ska vara 

utgiftstäckande så kommer det att beräknas utifrån antal ansökande deltagare. 

Ett schema kommer även att växa fram med evenemangets olika händelser och aktiviteter 

men i skrivande stund finns inget färdigt utkast. Eftersom vi långt ifrån har alla olika delar 

insamlade i nuläget. 

Intresseanmälan skickas: 

Företagarna 

Box 2  

933 21 Arvidsjaur 

Intresseanmälan kan även lämnas in till receptionen vid Arvidsjaurs kommun på adressen 

Storgatan 13 eller till wayne.rahm@arvidsjaur.se 

Genom intresseanmälan finns ingen onödig information till oss, utan allt är bra för att 

sommarfestivalen Let’s Go Arvidsjaur ska få möjlighet till att utvecklas till ett fantastiskt och 

minnesvärt evenemang.  

 

Lämnas in senast 16 april 

mailto:wayne.rahm@arvidsjaur.se
mailto:wayne.rahm@arvidsjaur.se
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Intresseanmälan 

 - Let’s Go Arvidsjaur 5 – 7 juli 2018 

Kontaktuppgifter 

Företag/Förening/Organisation:   

   

Organisationsnummer:   

   

Kontaktperson:    

   

Telefon:  

E-post:  

 

1. Beskriv övergripande er planerade aktivitet under evenemanget som ni vill genomföra:  

- Exempelvis; försäljning, utställning, information, aktiviteter, tävling m.m. 

- Övergripande tidsplan, exempel tider för händelser eller aktiva försäljningstider.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryssa i vilken typ av 

organisation ni är:  

(Flera typer kan kryssas) 

□ Byaförening 

□ Idrottsförening 

□ Handel 

□ Motor & Fritid 

□ Konst & Kultur 

□ Musik 

□ Mat & Dryck 

□ Barn och ungdom 

□ Välgörande verksamhet 

□ Hälsa, motion och gym 

□ Annat: 
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2. Vi är intresserade av att delta i evenemangets följande dagar: 

□ Torsdag 5 juli 

□ Fredag 6 juli 

□ Lördag 7 juli 

3. Under evenemanget är vi: 

□ Vi är en förening och är intresserade av en plats inom området. 

□ Vi är ett företag med befintlig plats inom området. 

□ Vi är ett företag som inte har tillgång till en lokal inom området. 

 

3.1 Som företag planerar vi att: 

□ Vi är intresserade att vara med i gemensam marknadsföring. 

□ Vi kommer att bedriva försäljning utanför egen lokal. 

□ Vi är intresserade av ytterligare plats på dedikerat område på evenemanget.              

4.  Önskemål om plats: 

- Se karta i slutet för preliminär översikt. 

 Önskemål om yta för ändamålet, exempel 3x3 meter: 

- Preliminära kostnader ligger runt 3x3 (500:-), 3x6 (800:-). 

5. Vi planerar att använda: 

- Exempelvis: Bord, monter, elektricitet, ljudutrustning etc.  

- Observera att dessa saker inte tillhandahålls av arrangören, informationen behövs för att 

kunna planera säkerheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intresseanmälan ska senast 

lämnas in: 16 april 2018 

Företagarna 

Box 2  

933 21 Arvidsjaur 
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Preliminär översikt kring festivalområdet Let’s Go Arvidsjaur 

 

Ovan presenteras en preliminär karta över 

festivalområdet. I nuläget är det få saker som är 

platsbestämda. De olika markörerna på kartan 

fungerar därför mer som en översikt var olika 

platser och händelser är planerade att ungefär bli 

placerade.  

Garvaregatan kan komma att fungera som en bra 

brygga mellan händelserna vid Nyborgstjärnen och centrum. Storgatan planeras att hållas 

öppen för trafik under Let’s Go Arvidsjaur. 

Men notera, att kartan kan förändras som ny information kommer in och därför formas den 

under planeringen efter behov. Därför är det viktigt att all nödvändig info kommer in från er 

så att alla placeringar fungerar utefter deltagande verksamheters behov.  

Det går därför inte att detaljplanera någonting efter kartan i nuläget.  

Vid funderingar kontakta Wayne Rahm: 

 

E-postadress:           wayne.rahm@arvidsjaur.se 

Telefonnummer:     0960 - 156 70 

 

 

 

 

 

 

 

Uppskattat festivalområde för Let’s Go Arvidsjaur. 

Barnaktiviteter 

(Marklundsparken) 

Preliminär aktivitet Marknad (Knallar) 

Restaurangområde 

R
äd

d
n

in
gs

tj
än

st
en

 

Byaföreningar 

Ideella Föreningar 
Coop 

ICA 

Preliminär aktivitet 

Loppmarknad 

(Johannaparken) 

Streetart Medborgarhuset 

- Dans 

- Konstutställning 

- Streetart 

RC: Musik & Mat 

Konst & Gårdsgalleri 

Öppen Yta 

Öppen Yta 

Öppen Yta 

Öppen Yta 
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