Björsäters Marknad
Marknadsregler
Platserna skall vara intagna senast en timme före marknadens öppnande.
De försäljare som avser att anlända på lördagen ombeds att meddela oss i förväg.
Om försäljaren ej anlänt till marknaden senast söndag kl 08.30 så kommer platsen att lämnas
vidare till köande försäljare.
Återbetalning av hyra sker endast mot uppvisande av läkarintyg.
Motorfordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet på följande tider:
Söndag 09.00 – 15.00. Ev. undantag från detta endast efter tillstånd från marknadskontoret.
Försäljaren skall respektera hänvisad plats från marknadsarrangören.
Om försäljaren av någon anledning önskar lämna marknadsplatsen före marknadens slut, skall
detta meddelas för godkännande av marknadskontoret.
Plats får ej överlåtas utan marknadsarrangörens godkännande.
Försäljningssortimentet skall vara intakt med beställning och bekräftelse. Endast anmält och
godkänt sortiment får säljas. Försäljning skall ske inom markerat område.
All form av mobilförsäljning typ rosförsäljning är förbjuden, anvisad plats gäller.
Gångarna skall hållas framkomliga för utryckningsfordon, (minst fyra meter (4) fritt vid
”takgränsen”). Allt

skräp tas om hand av försäljaren och får inte
lämnas kvar efter marknadens slut. De som missköter sig kommer
att debiteras städavgift.
En ren och snygg marknad är till nytta för oss alla!
Försäljaren är ansvarig och ersättningsskyldig för de ev. skador som kan uppstå på person
eller egendom, direkt eller indirekt genom försäljarens anordningar och skall därför hålla
betryggande försäkringar.
Det är förbjudet att sälja varor som strider mot Tomers rekommendationer och
Konsumentverkets riktlinjer. Detta gäller bl.a. följande produkter: Kniven Butterfly,
slangbågar, leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet, t.ex. pilbågar, ärtrör,
soft airgun´s, fyrverkeripjäser, stink- och parfymbomber, smällare (även Trixi),
serpentinspray samt artiklar med drogliberala eller rasistiska budskap.
Se vidare länken Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDEL..
Hushållsknivar, saxar och liknande vassa föremål skall vara väl emballerade. Missbrukas
detta kommer försäljaren att få en varning. Respekteras inte detta sker avvisning från platsen
omedelbart. Återbetalning av hyra sker inte. Det åligger försäljaren att ta del av gällande
lagstiftning avseende väl skyltad information samt kvittoförfarande.
Gas eller annat brandfarligt material får inte användas på marknadsområdet (alltså inte heller i
andra fordon som placerats bakom marknadsdiskarna.)
Trivselregler för högtalare: ”Spela inte högre än ni vill att grannen ska göra”
Kranvatten finns att hämta på Tempo
Toaletter finns vid Återvinningsstationen, särskild toalett finns för de som hanterar livsmedel,
respektera skyltningen.

