Platsinformation till våra försäljare
Enligt lagen om särskild skattekontroll av torg och marknadshandel är platsupplåtaren skyldig att
anteckna uppgifter om den som platsen upplåts till. Platsupplåtaren (marknadsarrangören) är skyldig
att bevara uppgifterna och på begäran lämna dem till skattemyndigheten. Vi får upplysa om att Mo
Bygdegårdsförening som arrangör kommer att föra databas över de uppgifter ni lämnar.

Skyltning av marknadsstånd
Skyltning av marknadsstånd gäller när en näringsidkare yrkesmässigt säljer varor till konsumenter.
Väl synlig skylt skall finnas med näringsidkarens namn adress och telefonummer på
marknadsståndet.

Öppettider Marknaden är öppen för besökare från kl. 08.00 - 16.00.
Insläpp säljare fredag 14 juni kl. 17.00-20.30 samt från kl. 07.00 lördag 15 juni.

Allmänna regler
Respektera brandgator, det måste vara minst 4 meter till grannen mitt emot. Det finns markeringar i
gräset hur långt ut ni får ställa era bord, inga undantag gäller på säkerheten. Brandgatorna är en
säkerhet så att räddningstjänst och ambulans lätt kan komma fram.
Mo Bygdegårdsförening mäter ut respektive marknadsplats i förväg och markerar den med ett
nummer.
Mat/Förtäring: Café finns med mackor, hembakat bröd och, varm korv samt enklare lunchservering.
Det finns El-ansvarig på plats som ser till att ni som beställt el får den inkopplad på ett säkert sätt,
förbjudet att koppla in på egen hand. Endast godkända utomhuskablar kopplas in, övriga kablar
kopplas bort omedelbart.
Tjuvas el kommer det att debiteras en kostnad på 500 kr
Det är inte tillåtet att börja packa ihop sina saker innan kl.16,00 skulle man avvika från platsen innan
kl.16,00 så kommer det att debiteras en kostnad på 500 kr.
Det skall vara ordning och reda under hela marknadsdagen under öppethållande samt övrig tid. Det
är nyktert tillstånd som gäller och marknadsarrangören har rätt avvisa personer som påvisar ett
onyktert tillstånd från marknadsplatsen. Området skall vara tyst senast 22,30
Sopor och pantburkar. Det finns soptunnor uppställd, där kastar ni allt skräp och avfall, inget får
lämnas på området. Kvarlämnade sopor debiteras till platsens huvudman med 500 kr. sopsäckar
finns att hämta i Bygdegården.
Vatten och Toaletter finns i Bygdegården.
Regler:
”Rekommendationer och bestämmelser för SVENSK MARKNADSHANDEL” finns publicerade på
hemsidan www.maf.nu
Beställd och betald plats får ej överlåtas utan marknadskontorets medgivande.

