HÄSTVEDA MARKNAD

8-9 juli 2020
Onsdag 8/7 13.00–01.00
Torsdag 9/7 08.00-17.00

Djurmarknad Torsdag 9/7 07.00-14.00

Ni är hjärtligt välkomna till årets marknad!
För att marknaden ska bli så trivsam som möjligt för oss alla har vi tagit fram ordningsregler som ni i
samband med er inbetalning förbundit er att följa. Utöver nedanstående gäller svensk lagstiftning samt
rekommendationerna för svensk marknadshandel; TOMER och MAF.
– Beställda platser ska vara besatta senast 11.00 på marknadsaftonen samt 08.00 på marknadsdagen.
Ansvarig handlare med gasolanvändning måste vara på plats vid besiktningen senast 11.00 första
Marknadsdagen. För användning av gasol krävs ett tillfälligt gasoltillstånd Max 2 st. P 11 utan tillstånd
– Fordonstrafik är förbjuden inom marknadsområdet på marknadsaftonen mellan 12.00–22.00 samt
mellan 08.00-16.30 på marknadsdagen. Överträdelse beivras
– Överlåtelser eller byte av platser är förbjudet, det medför omedelbar avvisning från marknaden.
– Byte av accepterade platser medges ej
– Vit markering i gatan gäller som gräns för marknadsståndets främsta del (taket). Det är inte tillåtet att ha
något hängande över markeringen
– Det är inte tillåtet att ställa stativ o dylikt i marknadsgatan, räddningsfordon ska kunna komma fram
– Elbehov utöver 500 watt/3 m skall anmälas vid beställning av platser
– Ambulerande verksamhet/försäljning är förbjuden
– Samlar-, verktyg- och hushållsknivar ska förvaras och säljas ¡ sin förpackning, samt får endast
säljas till kunder över 18 år
Försäljning av följande produktgrupper är förbjudna:
1. Soft air-Guns samt övriga “vapen” som det går att skjuta med
2. Serpentin-, doftsprayer-, stinkbomber och alla typer av smällare
3. Fågelvisslor
4. Vattenjojo
5. Varor med rasistiska eller drogrelaterade förtecken
6. Knivar som inte är samlarobjekt, verktyg eller hushållsknivar (se ovan)
7. Tobaksvaror
Det åligger varje enskild försäljare att förvissa sig om att de produkter man försäljer, inte strider mot
gällande lagstiftning. Marknadsrådet har tolkningsrätt och förbehåller sig rätten att avvisa eller på annat
sätt utverka sanktioner mot personer/försäljare som inte följer angivna bestämmelser.
Livsmedelsreglerna förändras ständigt. Kontrollera gärna att ni är uppdaterade kring dessa regler.
Trivseln beror givetvis inte bara på regler och bestämmelser vi erbjuder givetvis även en hel del
service, här är några exempel:
– Trevlig och kunnig personal
– Sjukvårdpersonal finns tillgänglig under hela marknaden
– Marknadskontoret öppettider finns på marknadens hemsida http://www.hastvedamarknad.se/
– Duschmöjlighet finns i idrottshallen, tider enligt anslag, glöm inte att ta med duschbiljetten
– Städpatrull tar på onsdags natten hand om ditt avfall om du placerar det framför marknadsståndet
– Toaletterna öppnas dagen innan marknaden och stängs dagen efter marknaden

Hästveda Brottarklubb och Hästveda Idrottsförening

