
LIONS OXELÖ MARKNAD, Lördagen den 14 maj 2022

Anvisningar och regler

Allmänt
Vi tillämpar TOMERs ”Rekommendationer om Marknadshandel”

Avgifter
Modul om 3x3m  400 kr
Elström 200 kr   (Endast i begränsad omfattning)

El-anslutning
El skall beställas vid anmälan och vara betald innan anslutning får ske. Överträdelse kommer att beivras med en 
engångsavgift på 500 kr utöver elavgift 200 kr.
El tillhandahålls mellan kl 8-17 på marknadsdagen.
Samtliga eluttag är utrustade med jordfelsbrytare, alla skarvkablar och elförbrukande enheter skall vara
skyddsjordade och godkända av Statens Provningsanstalt. Fel på utrustning som orsakar arrangören kostnader från 
Oxelö-Energi kommer att debiteras med verklig kostnad.

Ansökan
För att underlätta planering av platstilldelning vill vi ha ansökan senast 1 mars 2022 
Vid senare inkommen kan önskad plats redan vara belagd.

Fakturering
Vi skickar faktura efter att platserna har fördelats i slutet av mars

Betalning
Betalning ska vara oss tillhanda senast den 24 april 2022.  Använd medsänt inbetalningskort eller betala via  internet.   
Ange alltid Fakturanummer först i meddelandefältet.
Medtag alltid inbetalningskvittot för betald plats. På anmodan skall kvitto kunna uppvisas.

Gasol-användning
Om gasol  kommer att användas måste  mängden gasol som lagras på marknadsplatsen anges
Observera att det krävs en brandsläckare på 6 kg då gasol används och gasolen måste vara inlåst nattetid

Bevakning
Ingen bevakning finns.

Marknadskontor
Marknadskontoret finns vid First Hotel (se karta) och öppnar kl 06.00 på marknadsdagen.
Telefon till marknadskontoret 070-6725728

Övernattning
Hotell i Oxelösund el Nyköping
Vandrarhem Poppeln i Oxelösund

Plats
Marknadskarta med platsnummer finns på vår hemsida www.oxelosundlions.se  Reserverad plats som inte tillträtts senast 
kl 08.00, tilldelas av Marknadskontoret till annan försäljare. Marknadsplatserna är tillgängliga  efter kl 20.00 fredagen 
den 13/5.
Plats får inte överlåtas eller ändras utan Marknadskontorets godkännande. Marknadsstånd får inte förankras genom att 
tex järn slås i marken, marknadsstånden får ej sättas utanför avsedd uppmätt plats, inklusive  eventuellt takuthäng. 

Fordon
Bilar och släpvagnar (utom de som erhållit speciellt tillstånd) skall vara borta från marknadsområdet senast kl 09.00.
Fri parkering i hela kommunen under marknadsdagen förutom på Badhusgatan.. Ingen parkering får ske på gräsytor.
Inga bilar får föras in på marknadsområdet förrän efter försäljningstidens utgång kl 17.00.
Tänk på säkerheten för besökarna.

http://www.oxelosund.lions.se/


Försäljningstid
Marknaden öppnar kl 09.00 och stänger kl 17.00.
 
Störande verksamhet
Försäljning får ske endast inom upplåten plats. Gångar får inte belamras med varor.
De försäljare som använder högtalaranläggning, skall hålla en för kollegor och kunder acceptabel ljudnivå.

Sortiment
Försäljning får endast ske av de varor, som angetts i ansökan. Arrangören avvisar försäljare, som inte rättar sig efter 
påpekande.

Säljförbud
Absolut försäljningsförbud gäller för produkter som ej är i enlighet med FN’s stadga angående mänskliga rättigheter.
Försäljningsförbud gäller även för stinkbomber, ärtrör, ärtpistoler, serpentinspray, fågelvisslor, korta sugkoppspilar,
starka magnetleksaker, vattenjojos, leksaksliknande tändare, asdoft på burk, smällare oavsett form; dvs allt sådant som 
kan skada eller förarga vår publik. Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer.

Ansvar 
Säljaren ansvarar själv för det material som finns på säljarens plats samt eventuell skada som materialet kan orsaka 
annan person, egendom eller företag.

Livsmedel
Säljare av livsmedel skall ansöka om tillstånd hos Oxelösunds Kommun, Miljöenheten, 61381 Oxelösund.

Namnskylt
Väl synlig skylt med firmanamn, adress och telefonnummer skall vara uppsatt i marknadsståndet.

Sopor
Lösa sopor läggs i plastsäckar. Extra säckar finns att hämta vid Marknadskontoret. Kartonger skall skäras ner och göras 
plana.

Toaletter
Toaletter finns i parken vid Vårdcentralen

Scenframträdande
Scenframträdande på Järntorget sker kl 09.00 – 16.30.

Kringarrangemang
Tivoli, ponnyridning, uppvisningar, helikopteruppstigning, veterantåg mellan Nyköping och Oxelösund  mm.

Press och reklam
Annonsering kommer att ske i lokalpress och på Lions hemsida

Kontakter med Lions
Lämna meddelande via vanlig post, via E-post: lions.oxelosund@gmail.com eller med SMS till vår 
marknadstelefon 070-6725728. Telefonen är öppen för samtal 9 – 13 maj kl 13-17 samt hela marknadsdagen. 

Upplysningar
www.oxelosundlions.se

VAR VÄNLIG RESPEKTERA VÅRA ZON-ANSVARIGAS INSTRUKTIONER

VÄLKOMNA TILL VÅR 38:E MARKNAD.

Lions Club Oxelösund
Marknadskommittén
Hagvägen 4
613 40 OXELÖSUND

http://www.oxelosundlions.se/
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