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1. Ansökan om deltaganden som utställare, vilken ansökan är bindande,
prövas av arrangören, som då denna anser skäl härför föreligga, äga rätt
att vägra upplåta platser eller också att giva de föreskrifter och villkor
sänder orderbekräftelser på anmälan när beställningen är antagen och
godkänd.

15. Arrangören ombesörjer viss nattbevakning med ett inhyrt bevakningsföretag som ronderar marknadsområdet. Men parterna ikläder sig
inget ansvar för utställda föremål.

2. Om utställaren ej har intagit sin plats vid marknadens början, och ej
heller har anmält att han/hon kommer senare, har arrangören rätt att
sälja platsen till annan utställare. Återbetalning av platshyra sker ej i detta fall. En utställare, som bedömer att han ej hinner fram till marknaden i
tid, skall kontakta arrangören.

ansvarig och ersättningsskyldig.

3. Ansökningarna registreras i den ordning de inkommer till arrangören.
Plats kan icke ställas till förfogande sedan hela marknadsutrymmet fullbokats.
4. Hela platshyran skall vara erlagd till arrangören senast fyra veckor före
marknadens öppnande, eljest äger arrangören rätt att inskränka på utställareplatsen om så erfordras. Annullering av kontrakt skall göras skriftligt och medför icke avgiftsbefrielse, om avbokning sker senare än fyra
veckor före marknaden krediteras ej platshyran.
5. Uppställning på marknadsplatsen får ej ske förrän platshyran är betald.
6. Överlåtelse, helt eller delvis, av förhyrd plats är icke tillåten utan arrangörens medgivande. Arrangören har rätt att avstänga från marknaden såväl utställaren som överlåtit platsen som utställaren han/hon
överlåtit den till.
7. Utställare är skyldig underkasta sig de jämkningar i plats och utrymme
som av omständigheterna kan påkallas. Klagomål på tilldelad monter
framföres innan området tages i besittning.
8. Ej tillåtet att utställa levande djur, explosiva varor eller annat som
marknaden betecknar olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Utställda varor
skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheter och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall där så erfordras vara försedda med
godkännande från sådana myndigheter eller organ.
9. Marknadsdomstolen har förbjudit försäljning av slangbågar och leksaker med projektiler med hög avskjutningshastighet t.ex. pilbågar,
pistoler med projektiler och pilar, m.m. Sådana varor får ej säljas vid
tillåtet att sälja andra knivar. Däremot är det förbjudet att bära kniv på
marknaden såvida man inte har kniven som redskap i sin yrkesutövning.
Försäljning av produkter med drogliberala och rasistiska budskap är förbjuden på marknaden.
10. Varor som ur kvalitets- eller estetisk synpunkt eller eljest är olämpliga,
får ej utställas. Skulle dock så ha skett, skall varorna efter anmodan omedelbart och på egen bekostnad avlägsnas från montern. Arrangören förbehåller sig fri prövningsrätt, huruvida varor är att anse som olämpliga
eller ej samt medgives dessutom rätt att vidtaga erforderliga åtgärder
för avlägsnande av olämpliga varor.
11. Enligt lagen om handel med arbeten av guld eller platina skall den
som yrkesmässigt tillverkar eller försäljer ädelmetallarbeten vara registrerad hos Statens Provningsanstalt (SP). Då försäljning av ädelmetallarbeten ej får ske under kringföring, måste registrerade försäljare anmäla
till SP vilka marknader de avser bedriva handel vid, samt tidpunkten för
denna försäljning.

16. Varje utställare har att själv försäkra sina utställningsföremål. För
skada å person eller marknadens områden eller annan egendom, som

17. Arrangörer sköter allmän renhållning, utställaren den behövliga renhållningen på av honom förhyrd plats.
18. De utställda föremålen får icke borttagas från den förhyrda platsen
under den tid marknaden är öppen.
19. Utställare äger icke rätt att utföra musik i den förhyrda platsen eller
demonstrera maskiner etc. på sätt som stör omgivande utställare.
20. Utställande företag medger att tillgängliga uppgifter får lämnas till
tredje man.
21. Det är förbjudet för utställare att utan tillstånd av arrangören
– placera föremål utanför monterområde eller blockera
brandskyddsanordningar, reservutgångar, el-centraler
– använda av brandmyndigheterna ej godkända material
– utan brandmyndighets tillstånd använda öppen eld, förvara
gaser och lättantändliga vätskor inom marknadsområdet
– utanför den egna montern sprida reklam, använda politisk
eller religiös propaganda i monter
– ordna sin monter, sina dekorationer, demonstrationer och
försäljning på sätt som strider mot internationella handelskamarens grundlagar för reklam, eller som stör andra utställare
och besökare
– all muntlig och skriftlig marknadsföring skall vara vederhäftig
och förenlig med marknadsföringslagen.
22. Om årets marknad på grund av brand, särskilda åtgärder från stat
eller kommun, strejk, lockout, krig eller annan anledning, varöver arrangörer icke kan råda, icke skulle kunna avhållas eller tvingas ändra
omfattning eller tidpunkt, fritager sig arrangören från återbetalningsskyldighet av platshyra eller del därav. Utställaren äger däremot så snart
marknaden kan avhållas rätt till förtur avseende utställareplatsen samt
erhåller viss kompensation för tidigare inbetald platshyra vid betalning
av den nya platshyran. Härutöver äger utställare ej rätt till någon form
av skadestånd.
23. Därest på grund av omständigheter varöver arrangören icke råder,
inskränkning med avseende av uppvärmning, eller tillhandahållande av
elström och vatten sker, är utställaren ej berättigad återfå platshyra eller
del därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.
24. Arrangören äger rätten att begränsa produktutbudet. Utställaren
skall redovisa samtliga produkter som är till försäljning i den förhyrda
platsen. Knallar får ej ange ”med mera” som varugrupp. Om utställaren
saluför väsentligt annorlunda sortiment äger arrangörer rätt att avvisa
utställaren. Utställare som blivit avvisad på denna grund äger ej rätt till
återbetalning av platshyra.
25. Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på
marknadsområdet. I enlighet med detta åligger det utställare att rätta
sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har samband med ordning. Upprepad ohörsamhet kan medföra avvisning utan rätt till återbetalning av platshyran.

12. Enligt Livsmedelsförordningen erfordras tillstånd för försäljning av
livsmedel utanför livsmedelslokal. Tillståndet söks hos den lokala miljöoch hälsoskyddsnämnden på marknadsorten och är avgiftsbelagd. Om
försäljning sker från fordon som godkänts för detta ändamål så ska tillstånd sökas för uppställning av fordonet vid varje försäljningstillfälle.
Detta tillstånd söks också hos den lokala miljö– och hälsoskyddsnämnden men är avgiftsfritt. Godkännande av fordon utfärdas av miljö– och
hälsoskyddsnämnden i fordonsägarens hemkommun.

26. Utställaren är skyldig att inom marknadsområdet följa arrangörens
föreskrifter samt de säkerhetsföreskrifter som myndigheter eventuellt
kan utfärda.

13. Reklamanordningar, skyltar och andra utställningsföremål är underkastade arrangören.

28. Arrangören har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl d.v.s. om
ordningsförhållandena är sådana att arrangören bedömer fara föreligger för utställarnas och eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller egendom. Härutöver äger utställaren ej berättigad återfå platshyra eller del
därav liksom ej heller erhålla någon form av skadestånd.

14. Åverkan på fasta byggnadsdelar (spikning, målning, etc.) är förbjuden.

27. Överträdelse av allmänna bestämmelser kan föranleda avvisande
från marknaden. Vederbörande äger icke rätt att mot arrangören på
grund härav resa krav om återbetalning av erlagda avgifter eller om skadestånd.

