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Varusortiment
För att kunna erbjuda ett varierat utbud för våra marknadsbesökare förbehåller vi oss rätten
att neka försäljningsplats för varuslag som är överrepresenterade.
Försäljare ska i samband med platsansökan noggrant uppge vilket sortiment man ämnar
saluföra. Försäljare får inte ange med mera som varugrupp. Erhållen plats gäller endast för
det sortiment som anges öppet i ansökan. Om försäljare säljer varor som inte angetts i
ansökan äger arrangören rätt att avhysa försäljaren utan att få tillbaka betald platshyra eller
efter överenskommelse plocka bort varor som inte angivits.

Försäljning av matvaror
Glass och korvförsäljning samt servering är utlämnad på entreprenad. All annan försäljning
av matvaror behandlas efter ansökan.

Bil bakom plats
Då marknaden har ett begränsat område kan vi ej garantera att man kan ha bil bakom
marknadsplatsen.

Platshyra
Platshyran är 3m 300kr, 6m 600kr, 9m 900kr, 12m 1200kr, 15m 1500kr. El ingår inte i dessa
priser. Sista anmälningsdag 30 juni.

El
Avgift för el 220v 150kr. Obs ingen nattel. Möjlighet till 380 volt är begränsat och måste
anges i anmälan. Vissa platser går inte att ansluta till el vi återkopplar vid anmälan.

Betalning
Betalning sker i förskott mot faktura. Om man uteblir på marknadsdagen återbetalas ej
avgiften. Om platsen inte är betald på anmodat datum i fakturan kommer platsen tilldelas
annan marknadsknalle. Vi godtar ej betalning vid ankomst.

Ordning och Tider
Marknaden öppen 9-15 Marknadsvärdar tar emot från kl 07.00, vi har numrerade platser.
Försäljaren måste vara kvar hela marknadstiden, undantag vid åska med hårt regn och
stormbyar. För att kasta sopor finns stora vagnar utplacerade på marknadsområdet.
Överblivna och trasiga varor får ej lämnas bland soporna eller lämnas kvar.
Varje marknadsplats måste ha tydlig skylt med namn och telefonnummer.

Loppis
Loppisförsäljning har i år efter önskemål ett eget område på Rovägen vid skolan.

Säkerhet
Vi följer de säkerhetsregler som gäller. Därför är det viktigt att gångstråk hålls fria från ställ,
tält och utskjutande varor som kan hindra utryckningsfordon att passera.

