Det mesta av det bästa med Lindesbergs kommun - på fyra timmar 16 maj (kl 16.00-20.00) och två kilometer på
Strandpromenaden (kartan) i sjöstaden Lindesberg.

2018-02-28 08:00 CET

Sista chansen 28 februari att anmäla sig
till LindeDagen
Onsdag 28 februari är det sista anmälningsdag för utställare till LindeDagen
onsdag 16 maj. Över 100 utställare är redan anmälda - och för de som ännu
inte anmält sig finns enbart ett fåtal platser kvar.
Antalet utställarplatser är i år något begränsat eftersom Strandpromenaden
är avstängd nedanför kvarteret Gåsen (fd Strandskolan) på grund av
nybyggnation. Utställarområdet löper via Strandpromenaden och
Loppholmarna fram till Lindesberg Arena.

•

Klicka här för att se vilka utställare som är anmälda - och vilka
utställarplatser som är lediga att boka senast onsdag 28
februari>>

Företag, föreningar, offentlig service och andra verksamheter i Lindesbergs
kommun inbjuds att presentera sig för nya målgrupper under trivsamma
former som utställare på LindeDagen 16 maj 2018.
•
•
•

Läs mer i inbjudan till utställare>>
Gå direkt till anmälan som utställare>>
Läs mer om LindeDagen 16 maj 2018 >>

LindeDagen är en populär folkfest i Lindesberg som i år hålls för fjärde gången.
LindeDagen 2018 arrangeras av Lindesbergs Rotaryklubb med ekonomiskt
stöd för genomförande och marknadsföring från Lindesbergs kommun, de
kommunala bolagen (LIBO, LindeEnergi, Besök Linde) och
Sparbanksstiftelsen Bergslagen/Bergslagens Sparbank.
Lindesbergs Rotaryklubb gjorde det 2015 och 2016 som Lindessjön Runt
Dagen. Klubben gjorde det 2017 och gör det igen 2018 (onsdag 16 maj kl 1620) som LindeDagen - en bred och gemensam marknadsföring av det mesta
av det bästa med Lindesberg: ● som en attraktiv kommun att jobba, leva, bo
och verka i; ● som en attraktiv etableringskommun för företag; ● som ett
attraktivt besöksmål.

LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i
Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen
i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för
kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på
lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till
redaktionen: info@lindekultur.se
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