
 

Marknadsbestämmelser Arjeplog 
 

Livsmedelsförsäljning 

Se bilaga. 

 

Förbud mot varusortiment 

Marknadsdomstolen har förbjudit försäljning av slangbågar och leksaker med projektiler med hög 

avskjutningshastighet. Hit hör bl.a. pilbågar, pistoler med projektiler, pilar m.m. Förekommer försäljning av 

dylika varor kommer berörda försäljare att avvisas och utestängas från marknaden 

Marknadsarrangörerna förbjuder också försäljning av ärtrör, serpentinspray, smällare, fyrverkeripjäser samt 

parfym och stinkbomber. För ytterligare information www.maf.nu  

 

Firmanamn och dylikt 

Varje försäljare skall förse sina marknadsplatser med namnskylt upptagande firmanamn, telefon, adress. 

 

El-anslutning 

Egna skyddsjordade sladdar skall medtagas. Högst 220 V får tas ut med stickproppsanslutning. För högre uttag 

måste s.k. handskanslutning användas. Endast de son i förväg beställt elström kan beredas el-anslutning. Övriga 

kan, om kapacitet finns, få el-anslutning. S.k. ”svart anslutning” till elnätet medför omedelbar avvisning från 

marknads-området. El-bevis som plastbrickor/etiketter monteras på el sladden vid anslutningen. För elanslutning 

till övernattning på Kyrkvägen debiteras en avgift av 50: -/dygn. 

 

Turordning vid platsfördelning 

1. Ansökan och betalning skall inkommit till marknadsarrangören inom utsatt tid. 

2. Äldst på platsen (s.k. fasta platser). 

3. Varusortimentet 

 

Platsansökan 

Platsansökan sker via bokningsverktyget Chartbooker Fair System, information finns på 

www.arjeplog.se/hostmarknad. För sent inkomna ansökningar kan ej åberopa s.k. fasta platser och dyl. 

 

Platsbekräftelse 

Efter sista anmälningsdag bokas platsen av arrangören samt skickar ut fakturor för betalning. Bokningen blir 

definitiv efter det att platsen/platserna är betalda och erforderliga org.nr redovisats.  

Om betalning ej inkommit innan utsatt tid, äger marknadsarrangören rätt att lämna platsen till någon 

annan försäljare 

 

Bokade platser 

Efter sista betalningsdag återtages ej betalda platser och tilldelas andra försäljare. Försäljaren ska finnas på sin 

marknadsplats samtliga marknadsdagar. Förtida nedpackning och avfärd är förbjuden. 

Detta skrämmer publik och skadar övriga Säljares verksamhet. Angivna marknadstider skall respekteras då dessa 

har meddelats massmedia. Betalda ej nyttjade platser tilldelas andra försäljare första marknadsdagen. 

Återbetalning av beställd plats sker endast om försäljaren personligen avbeställt platsen senast två veckor före 

marknaden med avdrag för en administrativ avgift på 100 kronor. Vid senare avbokning återbetalas ingen hyra.  

Till de försäljare som bokat men inte nyttjat sina platser, eller avbokat mindre än två veckor innan marknaden, 

ålägges en straffavgift motsvarande summan på beställningen.  

 

Platsen får ej överlåtas till annan försäljare utan marknadsarrangörens medgivande. I annat fall förlorar båda 

rätten till platsen. 

 

Vid försäljning av firma till annan ägare ingår ej rätten till föregående ägare plats. 

 

Om varusortimentet under pågående marknad ej överensstämmer med den i anmälan angivna varan kan 

försäljaren utestängas från marknaden 

 

 

Bilar får ej köras inne på området efter kl. 10:00 och då ska också marknadsståndet vara iordningställt. 

 

Vi hälsar Er hjärtligt välkommen! 

http://www.maf.nu/

