
JULEMARKED  
med helt nye julehytter i Hillerød

 
Igen i år danner Torvet i Hillerød rammen om den levende jul i byen. Den gamle julemølle skaber den hyggeli-
ge stemning ud for politistationen hvorfra byens nissekorps med levende nisser mødes hver dag for at opføre 
Den Levende Julekalender. Julemandens gamle kane står klar til årets julebilleder på nedre torv sammen 
med de øvrige aktiviteter.

I år vil der på Torvet blive opstillet en skøjtebane i forbindelse med julemarkedet.  
Skøjtebanen vil være åben hver dag fra den 27. november, og bemandes af foreningerne i Hillerød.

Lej en lækker julehytte fra den 27. november til 23. december på Torvet i Hillerød.

Julemarkedet bliver i år bygget op med helt nye træhytter.

Julemarkeds åbningstider:
Man. – tor. Valgfri åbningstid. Forslag kl. 15 – 20 
Fredag Obligatorisk åbningstid kl. 14 – 19 
Lør. – søn. Obligatorisk åbningstid kl. 11 – 18 

Mål: 
4 x 2 m – kan deles mellem to, hvis I ønsker dette.

Pris pr. hytte: 
2 uger (se lejeperioder) 3.500 kr.
Hele perioden 27. nov. – 23. dec. 5.000 kr. 
Priser er ekskl. moms.

Egen salgsvogn
Prisen for at opstille egen salgsvogn er den samme 
som hyttelejen. Salgsvognen anvises til en placering 
på Torvet. Der gælder samme forholdsregler i forhold 
til periodevalg.

Prisen indeholder:  
Leje af hytte, strøm (max. 1000 watt pr. hytte), 10 billet-
ter til skøjtebanen inkl. skøjteleje, underholdning på ju-
lemarkedet inkl. pop-up julekoncerter, julemand m.m. 

Lejeperiode:
Hytterne udlejes for minimum 2 uger og du bedes 
vælge hvilke du ønsker. Vi fordeler efter først-til-mølle 
princippet, og vender hurtigt tilbage om det, der bli-
ver tildelt. (Indflytning torsdag, udflytning onsdag):
 
 Jul 1 27. november – 2. december
 Jul 2 3. december – 9. december
 Jul 3 10. december – 16. december
 Jul 4 17. december – 23. december
 Jul 5  27. november – 23. december

Booking af hytte:
Hytterne bookes efter først-til-mølle princippet. 
kontakt@hillerodtorv.dk
 

Vi tager forbehold for ændringer i placering mv. frem til indflytning for at sikre det bedste resultat.
Julemarkedet arrangeres af Hillerød Torvemarked i samarbejde med Hillerød Events, C4 Videncenter og Hillerød ByForum.

Hillerød 
Torvemarked
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BOOKINGFORMULAR
Vi ønsker at booke julehytte på Julemarkedet i Hillerød i perioden (begge dage inkl.): 

  Jul 1 27. november – 2. december

  Jul 2 3. december – 9. december

  Jul 3 10. december – 16. december

  Jul 4 17. december – 23. december

  Jul 5  27. november – 23. december

* Booking efter først-til-mølle. Du får hurtig besked om, hvilke perioder du får tildelt.

Virksomhed:

Adresse:

Postnr. og by:

Telefon:

E-mail:

Kontaktperson:

CVR:

Hvad vil du sælge på julemarkedet i 2020:

Dato:

Underskrift: Sendes til kontakt@hillerodtorv.dk

Hillerød 
Torvemarked

Betalingsbetingelser:
Betaling skal være foreta-
get senest 1. nov. 2020.

Bookinger herefeter 
betales ved booking
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