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Tidigt på lördagsmorgonen, kl. 06.00,
kommer nästa grupp. De har till uppSå har då höstmarknaden i Åmål
Intervjun:
gift att hjälpa knallarna, så att de
2014 genomförts. Vädret under
kommer på plats och bygger upp sina
marknadsdagen var regnigt och anRonny
talet knallar var därför mindre än det marknadsställningar inom sin yta.
Almroth
brukar vara.
”marknadsgeFörberedelserna inför en höstmarkneral” svarar
nad brukar börja i slutet av augusti,
på några frågor
då bekräftelse på tilldelad marknadsplats skickas till de stamkunder, som
Ålder: 63 år.
har sina givna platser.
Arbete: Lärare på Tegnerskolan i
Säffle.
Antal säsonger i IFK: Började som
ungdomsledare 1989.
Vilka förväntningar har du inför
Inne på marknadskansliet finns Anki höstmarknaden?
Gustafsson och Marita Gillberg som
Bra väder, så att knallarna kommer.
tar betalt av de knallar, som inte
Att det fungerar med byggnation och
gjort det i förväg. De tilldelar också
medhjälpare.
platser till oanmälda knallar.
Finns det några frågetecken eller
orosmoment?
Detta arbete utförs av Marita
Om alla kommer som de sagt att de
Gillberg på IFK:s kansli. Under tiden
skall göra. Oanmälda knallar som får
fram till marknadsdagen kommer det
bra platser är ej bra eller populärt.
sedan in ansökningar om marknadsHar förberedelserna fungerat som
plats via post, mail och telefon.
väntat?
Telefonsamtalen kulminerar sista
Marita har varit väldigt duktig, vilket
veckan före marknadsdagen, då det
gjort att jag kunnat minska min tid på
brukar vara ganska hektiskt.
Kamratgården med bokningar.
Detta kan ibland vara en nog så
Vilken betydelse har marknaden för
knivig uppgift, då många knallar har
Alliansen och Åmål?
en stark vilja och bestämda önskeEn bra inkomstkälla för föreningarna,
mål om var de vill stå. Men det brumen också bra för stadens köpmän.
kar lösa sig till slut.
Var knallarna nöjda?
Vid nio-tio-tiden är det som regel
Ja, de som hade bra varor hade en
lugnt och alla har fått en plats som
de är mer eller mindre nöjda med. Så god försäljning. Många knallar tackade för en bra marknad, vilket beroddags har kommersen kommit igång
och det är nu bara att hoppas på ett de på att många åmålsbor var ute.
Var några knallar ”besvärliga”?
stort antal besökare och bra försäljDet var någon enstaka, som ville byta
ning.
Då
är
det
lättare
att
få
tillbaka
Kvällen före samlas ett ”gäng” IFKplats.
knallarna till nästa marknad i Åmål.
are och vikeniter under ledning av
Var det tillräckligt med personal
”marknadsgeneralen” Ronny Almroth
från föreningarna?
för att markera ut och numrera platsSett över hela dagen kunde det varit
erna, så att knallarna vet var de skall
några fler.
stå. Detta arbete har gjorts i många
Sammanfattning:
år nu, så det brukar inte vara några
Med tanke på vädret var det en förproblem. Målningsarbetet gick denna
hållande vis bra marknad.
gång väldigt snabbt, 1 tim 20 min.

Höstmarknad i Åmål.

