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MARKNADSINFORMATION 2022 - Läs noga!
Marknadens öppettider
Mars – November

kl. 08:00—13:00

Datum
30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 27 juli, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november
Var på plats i god tid! Är platsen inte intagen senast kl.07:00 har vi rätten att hyra ut platsen
till någon annan.

Upp- och nedpackning är inte tillåtet under öppettid!
•
•
•
•
•

PARKERING - placera bilen inom din platsyta om det är möjligt eller på anvisad plats.
Parkering får inte ske någon annanstans.
MARKNADSINFORMATION - Här finns information och lista med platsangivelser.
VÄGSKYLTAR - “Nossebro marknad“ hjälper dig hitta marknadsplatsen i Nossebro.
AKTUELL INFORMATION - www.nossebromarknad.se
SOPHANTERING – Vi tar INTE emot något skräp eller sopor. Marknadsplatsen ska lämnas
i samma skicka när ni åker som den var när ni kom.

Innan marknadsdagen
Bokning
Nossebro Marknad är ansluten till Chartbooker Fair System (CFS), där du bokar dina platser.
Gå till den månad du önskar boka tex.“www.chartbooking.com/nossebrojanuari2020”.
Om du har ett konto sedan tidigare, gå till steg 3.
1. Efter att du har valt språk får du upp en inloggningsruta. Välj “Skapa konto”. Fyll i
formulären noga och klicka spara.
2. Ett aktiveringsmail skickas automatiskt till din e-post. Du måste klicka på länken i
aktiveringsmailet för att kunna använda ditt konto. När du har aktiverat ditt konto kommer du
automatiskt att länkas till marknaden du var inne på.
3. Logga in och välj “Gå till karta”. Klicka på en ledig plats du önskar och välj “Ansök om
plats”. Om kartan är dold: klicka “Ansök”.
4. Fyll i din anmälan och avvakta beslut från arrangören.
Vi prioriterar långtidsbokningar och platsbyten görs enbart av arrangören.
Det är alltid vi som marknadsarrangör som bestämmer era platser, inte Chartbooker.
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•

•
•
•
•
•

Betalning och avgifter

Betalning ska marknadsarrangören kunna se senast på fakturans förfallodag!
Om betalning inte är gjord vid detta tillfälle, blir er bokade marknadsplats tillgänglig för
bokning av andra, men fakturan skall ändå betalas!
För de som kommer på morgonen och inte bokat plats i förväg betalar
ordinarie marknadsavgift + 150kr extra!
OBS! Vid bokning skickar vi ut faktura, och betalningen ska vi kunna se senast på fakturans
förfallodag! för att er plats ska garanteras.
Betalning på plats kostar 50kr extra.
Vid betalning på plats är det kort eller Swish som gäller.
Städning och miljöavgift ingår INTE i ordinarie marknadsavgift 2022!
Vid nedskräpning debiteras minimum 500kr eller mer beroende på omfattning!
Det är viktigt att du som marknadsförsäljare håller rent och snyggt på din plats. Plocka
småskräp i soppåsar med mera, så att marknaden blir trevlig för era kunder och besökare .
Läs mer om avgifter på www.essunga.se

Fakturabetalning
Faktura skickas och kan ha kort förfallodag.
Påminnelseavgift och dröjsmålsränta påförs nästkommande faktura.
MED BOKNINGEN GODKÄNNER DU SAMTIDIGT
Vilka varor du får sälja se godkänt varusortiment samt Nossebro Marknads
ordningsföreskrifter.
Avbokning med av oss godkänd anledning och bestyrkt skall ske senast 10 dagar innan
marknadsdagen för att ersättning skall utgå! Då med 100kr/plats.

Platsyta
Bredd 3 meter x djup 3 meter (utom specialplatser) Ytan får inte överskridas!
Deltagande marknadsförsäljare vid fjolårets marknad erbjuds (om möjligt) förtur till
samma plats(er).
Övriga marknadsförsäljare placeras med hänsyn till önskemål i ansökan och i mån av plats.

Marknadskarta
Kan skrivas ut från hemsidan www.nossebromarknad.se
Marknadskartan kan även läsas av direkt i mobilen och fungerar likadant som i datorn.
Även besökare kan söka produkter och företag, orientera sig på marknaden och så vidare.

På marknadsdagen
Upp- och nedpackning är inte tillåtet under öppettid!
Marknadsinformationen öppnar kl. 06:00. Var på plats i god tid! Är platsen inte intagen senast
kl. 07:00 har vi rätten att hyra ut marknadsplatsen till någon annan.
Vid sen ankomst är det viktigt att höra av sig annars återgår platsen till arrangören och
erlagda avgifter återbetalas inte!
Uppackning ska vara klar senast kl. 08:00.
Nedpackning får inte ske före: kl. 13:00.
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All anmälan marknadsdagen görs senast kl.07.00 i marknadsinformationen (biografen)
•
•
•
•
•
•

Här finns marknadskarta, information och lista med platsangivelse.
Din förbokade plats ska intas senast kl. 07:00.
Anmälan (och betalning) skall ha skett senast kl. 07:00.
De som fått faktura men inte betalt, ska betala med kort på morgonen direkt vid ankomst.
(Betalning på plats kostar 50kr extra.)
Tilldelad plats går inte att byta.
Vi bjuder på enklare frukost.

Ordningsföreskrifter – Nossebro Marknad 2022
§ 1 FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD har Nossebro Marknad och MAF
(Marknads Arrangörs Föreningen) på:
Vapen: Soft Air Guns och andra typer som släpper en kula eller föremål ur mynningen. Ärtpistoler,
Blåsrör och dylika leksakspistoler med sugpropps-pilar mindre än 57 millimeter. Knallpistoler med
hög ljudnivå. Pilbågar, Pilar och Lysstavar.
Stinkbomber, Tricky-smällare, Fågelvisselpipor, Vattenjojo. Sprejer: Serpentin- och doftsprejer
av alla slag och fabrikat.
Cigarettändare: som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner eller andra leksaker samt med inbyggda
knivar. Narkotika, nazistiskt eller rasistiskt relaterade varor: smycken, flaggor, märken, symboler,
bilder, texter etcetera. Pornografiska filmer, tidningar och bilder etcetera.
Knivar: får inte saluföras öppet på disk, utan ska placeras så att kund inte kan ta i dessa. Knivar får
inte säljas till någon under 18 år. Kastknivar, Kaststjärnor och Spikklubbor är helt förbjudna.
Generellt säljförbud råder mot alla varor som kan skada eller förarga besökare och kollegor.

§ 2 Varusortiment ska uppges vid anmälan.

Marknadsförsäljare som säljer varor av annat slag än vad som godkänts kan avvisas utan återbetalning
av hyra. Tänk på att uppdatera Ert sortiment så detta är rätt för korrekt placering.

§ 3 Endast marknadsförsäljare av livsmedel med tillstånd har tillträde till
marknaden.
Tillstånd ska uppvisas vid förfrågan.

§ 4 Försäljarskylt vid platsen.

Marknadsförsäljare ska i sin försäljningsplats ha väl synlig skylt med firmanamn, adress och
telefonnummer.

§ 5 Ansvarsförsäkring.
Ska innehas av samtliga marknadsförsäljare/utställare.

§ 6 Försäljning får endast ske inom hyrd försäljningsplats.
Ambulerande försäljning är inte tillåten.

§ 7 Förtäring av alkohol och användande av droger är förbjudet!
Visa hänsyn till andra – rök inte!

§ 8 Marknadsstånd eller ställningar i gångväg.
Linjemarkeringar i asfalten visar var ståndets framkant ska vara. Det är förbjudet att placera varor på
ställningar eller takkonstruktioner framför dessa linjer. Detta är inte hyrd försäljningsyta och inkräktar
på passage samt skymmer kollegors möjlighet till exponering av varor.

5

§ 9 Nedpackning och avfärd i förtid är förbjudet!
Detta skrämmer besökare och skadar övriga säljares verksamhet. Angivna marknadstider ska
respekteras då dessa har meddelats i reklam och massmedia.

§ 10
A. 230 W elström ingår i varje platshyra om 3 meter.

Elbehov större än 230 watt per 3 meter ska ansökas om och betalas.

Halogenlampor är förbjudna.

Vi rekommenderar lysrör, ljusdioder och energisparlampor.

B. Otillåten användning av marknads-el är förbjuden.
Tilläggsavgift 500kr

C. Vidarekoppling från grannes eluttag är förbjudet.

Tilläggsavgift 500 kr både för den som ”lånar ut” och den som nyttjar.

D. Värmefläktar är förbjudna!
Tilläggsavgift: 500kr.

Ovanstående avgifter ska omgående betalas med kort i marknadsinformationen!

§ 11 Husvagnsparkering marknadsförsäljare.
Strömuttag avser endast tiden före och efter marknadens öppethållande, på marknadsdatum.
Avgift kan eventuellt tillkomma och ska då erläggas kontant till arrangör eller dess ombud.
Prisuppgift kan fås vid ankomst.

§ 12 Överlåtelse av marknadsplatser i andra hand är inte tillåtet.
§ 13 Avbokning av plats ska ske senast 10dagar innan marknadsdag.
§ 14 Plats som inte intagits senast kl. 07:00 förloras utan ersättning
eller rätt till annan plats.
Platsen återgår till arrangören för uthyrning. Giltigt förfall gäller endast vid akut sjukdom,
motorhaveri eller liknande. Detta ska då styrkas med skriftliga intyg.

§ 15 Skyddsområde vattentäkt.
Visa miljöhänsyn så att inget spill sker av kemiska produkter med mera, som kan förorena
grundvattentäkt. Miljöolycka ska omgående rapporteras till marknadsinformationen

för snabba saneringsåtgärder.

§ 16 Skyldighet att följa ordningsregler, åtlyda arrangör och personal.
Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. I enlighet med
detta åligger det marknadsförsäljaren att följa föreskrifter, åtlyda arrangör, vakter och annan
marknadspersonal. Eventuella klagomål meddelas marknadsinformationen.

§ 17 Bokning av plats innebär samtidigt ett godkännande av:

A. den erbjudna platstypen B. det uppgivna varusortimentet C. marknadens föreskrifter

Försäljare som bryter mot detta förlorar omgående rätten till sin plats och ska på arrangörens eller
dennes ombuds uppmaning omedelbart stänga sin verksamhet, packa ihop sitt gods och avlägsna sig
från marknadsområdet utan någon form av kompensation. Denna försäljare kommer inte att erbjudas
plats kommande marknader.
Anmälan sker till MAF, Tomer och eventuellt även till polismyndighet.

Har Du läst noga? Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra avstängning från
framtida arrangemang!
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Glöm inte dela på era
sociala medier att ni
kommer till Nossebro
Marknad
#nossebromarknad
#visitnossebro
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Kontaktuppgifter
Telefon: 0512-570 17
E-post: nossebromarknad@essunga.se
Telefontid: Måndag–Fredag kl. 08:00–12:00
övrig tid telefonsvarare och mail)
Bokning sker via chartbooking.com

Personal finns på plats från kl. 06:00 marknadsdagen för att hjälpa till,
svara på frågor och hänvisa marknadsförsäljare till sina platser.
Då bjuder alla säljare på kaffe och smörgås.

Besök oss på Facebook!
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