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datum 22.2.2022 
 
 

BORGÅ STADS MARKNADSREGLER 
 
Att boka och betala en försäljningsplats på marknader 

 

För att bekräfta sitt deltagande på marknaden ska säljarna kontakta marknadsrepresentant 
Tom Rönnblad (info@tomtori.fi eller 040 504 8090). Marknadsplatserna delas ut på basis 
av platserna under tidigare åren och i den ordning anmälningarna kommer in. Avgiften för 
marknadsplatsen ska betalas med bankkort på marknadskontoret i början av marknaden. 
Marknadsrepresentanten har rätt att förhandla med marknadssäljarna på 
marknadsarrangörens vägnar samt att fatta beslut om platser. 

 
Säljare kan boka en plats 

• för både höst- och vårmarknaden eller 
• endast för höstmarknaden eller vårmarknaden. 

 
Hantering och avsägelse av en försäljningsplats 

 
Om en säljare som bokat en försäljningsplats inte betalar avgiften för platsen, förlorar hen 
rätten till platsen i fråga. Den ges då till en ny säljare på väntelistan. Det är förbjudet att 
överlåta försäljningsplatsen till en tredje part. Överlåtelse leder till att säljaren förlorar 
platsen. Man kan fråga efter oinlösta försäljningsplatser på marknadsdagen per telefon 
040 504 8090. 
 
Att sätta upp och ta isär en försäljningsplats 

 

Försäljningsplatsen ska förses med en skylt med företagets namn, hemort och  
kontaktuppgifter. 

 
Försäljningsverksamheten ska arrangeras inom den hyrda rutan så att ingen del av de 
produkter som säljs  
eller av försäljningstältet eller -skyddstaket överskrider försäljningsrutans gränser. 
Passagerna mellan  
försäljningsrutorna ska hållas tomma. 

 
När marknaden slutar ska försäljningstälten och -anordningarna demonteras och 
transporteras bort från marknadsområdet före kl. 19 för att hela  
torget ska kunna städas med maskiner. 

Staden är inte skyldig att ersätta säljare för hens kostnader om platsen inte kan användas 
(t.ex. på grund av rörbrott). I en sådan situation anvisar staden en annan plats för den som 
hyrt platsen. 

 
Hälsa och säkerhet 
 
Marknadssäljarna ska efterfölja myndigheternas gällande lokala hälsosäkerhetsanvisningar 
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för att förebygga smittsamma sjukdomar. Borgå stad har rätt att inställa marknaden om 
hälsosäkerheten kräver det till exempel på basis av anvisningarna för offentliga tillställningar. 
 
Marknadsarrangören ansvarar för ordningsövervakning. Staden ordnar inte övervakning på 
natten.  
 
Försäljningstider och platsernas priser 
 
Försäljningstiden är 7–18. Säljarna kan komma på platsen redan kl. 18 föregående dag. 

 
• Försäljningsplatser 4 x 4 m eller 6 x 4 m  

(även kringelplatser och ballongförsäljning)    115 €/marknad 
• Försäljningsplatser 2 x 2 m      85 €/marknad 
• el (belysning)      40 €/marknad 
• el (kylanordningar)      60 €/marknad 

 
El 

 
El bör användas endast om det är nödvändigt. Det är förbjudet att använda stora 
halogenlampor (500 W) och värmefläktar. Kraftström (16 A) finns också tillgänglig. En 
separat avgift tas ut för el. 

 
Försäljning av livsmedel 

 
Det är förbjudet att sälja produkter vars sista användningsdag har passerat. En anmälan 
om ibruktagande av en mobil livsmedelslokal ska göras senast fyra veckor innan 
verksamheten vill inledas. Yrkesmässig försäljning av livsmedel förutsätter att en anmälan 
har gjorts om livsmedelslokalen. Ett intyg om detta ska finnas på försäljningsplatsen för 
kontroll. Försäljning av livsmedel i andra kommuner än företagets hemkommun ska 
anmälas senast fyra dagar före försäljningen. 
 
Observera: 
 

• Det finns en toalett för försäljare som hanterar oförpackade livsmedel. 
• Försäljningstältet ska ha minst tre väggar och ett tak. 
• Ta med tillräckligt med vattenledningsvatten (eller brunnsvatten som har undersökts).  
• Kontrollera att det finns tillräckligt med el för både kyl- och värmeanordningar 

(kontrollera de lagstadgade gränsvärdena för temperaturer). 
• Reservera tillräckligt med avfallskärl för kunder. 
• Ta avfallen till insamlingspunkten och avloppsvatten till spillvattenavloppet efter 

försäljningsdagen. 
• Ta med tillsynsmyndighetens intyg eller inspektionsprotokoll över stödutrymmen för 

försäljning av mat till försäljningsplatsen för kontroll. 
 
Parkering och servicetrafik 

 
Det ordnas inte någon avgiftsfri parkeringsplats för säljare. 
Servicetrafik på marknadsområdet är tillåten endast utanför försäljningstiderna. 
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