Välkommen
till Björsäters Marknad 2020!
Information
Parkering
Endast de som i sin anmälan begärt plats för bil har tilldelats platser där detta är möjligt.
Övriga måste parkera sina bilar på anvisad plats.

Marknadsplats
Ni har tilldelats marknadsplats efter datum då betalning skett.
Det är inte tillåtet att byta marknadsplats mellan knallar utan att
informera och godkännande erhållits av marknadskontoret.
Din plats är markerad och placerad på så sätt att vi inte äventyrar
framkomlighet för utryckningsfordon mm (minst 4m bredd på Stationsvägen).
Överskrides dessa gränser skall ni omedelbart flytta er marknadsplats.

Försäljaren skall respektera hänvisad plats från marknadsarrangören
Allt skräp tas om hand av försäljaren och får inte lämnas kvar efter
marknadens slut. De som missköter sig kommer att debiteras städavgift

Knallefrukost
Söndag morgon mellan kl 07.00 – 8.00 serverar vi knallefrukost vid fiket bakom Tempo.
Frukosten är gratis för knallar som betalt sin marknadsplats.
Passa på att träffa varandra och oss som arrangerar marknaden.

Toaletter
Toaletter finns vid Åtvervinningsstationen.
Separat toalett för knallar som hanterar livsmedel finnes.

Marknadskontor
Marknadskontoret finns vid Tempo
Under marknaden 6.30 -16.00 finns marknadskontoret öppet.
Hit kan du vända dig om du har frågor eller vill ha hjälp med något.

Viktiga Telefonnummer
Behöver du akut hjälp och inte kan söka dig till marknadskontoret
Kan du använda dig av följande telefonnummer:

Cathrine Larsson 0706-171281
Anders Ahlström 0706-757385, ansvarig för Elen

Ni är hjärtligt välkomna att deltaga i våra festligheter under
följande marknadsbestämmelser:
 att man betalat marknadsplatsen i förväg
 varusortiment:
Knallen har endast rätt att sälja det sortiment som godkänts vid anmälningen. Det är enligt lag förbjudet
att sälja ”Butterfly”-kniven, slangbågar och leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet.
Försäljning av ärtrör, smällare, fyrverkeripjäser, parfym- eller stinkbomber, serpentinspray eller andra
varor som kan störa ordning eller väcka förargelse hos allmänheten får ej heller säljas. Varor med
drogliberal propaganda såsom kläder, smycken, märken mm där det finns kopplingar till narkotiska
preparat får ej heller säljas. I övrigt gäller gällande lagar och rapportskyldigheter till myndigheter då
försäljningen berörs av sådant tex försäljning av livsmedel, piercing osv.
Vi hänvisar vidare till marknadsarrangörers förening.
http://www.maf.nu/forsaljningsforbud.php?PHPSESSID=47d1a05bc24b39684134587af0f6d7ba

 marknadsplatsen:
Vid marknadsståndet skall det enligt lag finnas en skylt med organisationsnummer/personnummer,
firmanamn, adress och telefonnummer uppsatt.

Försäljaren skall respektera hänvisad plats från
marknadsarrangören.
Allt skräp tas om hand av försäljaren och får inte lämnas kvar efter
marknadens slut. De som missköter sig kommer att debiteras
städavgift

 ankomst:
Vid ankomst skall ni anmäla er till ansvarig arrangör.
Där prickas ni av och får era platser samt övrig information.
Ansvariga för marknaden finns på plats lördag 27 juni kl 19-20 och söndag 28 juni kl 6.30-16.

 Arrangörens rättigheter:
Om knallen ej intagit sin plats vid marknaden söndag 28 juni kl 8.30 och ej heller informerat
arrangören om giltig sen ankomst är platsen förverkad och kan därmed säljas till annan knalle.
Återbetalning av platshyran utgår då ej. Arrangören har rätt att avvisa knallar som ej följer lagar,
regler och uppmaningar. Någon återbetalning av platshyran sker då ej.

