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Ordningsföreskrifter – Hörby Marknad 2022 

§ 1 FÖRSÄLJNINGSFÖRBUD har Hörby Marknad och MAF (Marknadsarrangörers Förening) på: 
Produkter som hetsar mot folkgrupp, t ex med ett rasistiskt budskap, produkter som är drogrelaterade eller 
produkter som har ett pornografiskt innehåll 
 
Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot 
liv och hälsa. Detta förbud gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss 
tjänst eller uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och 
övriga omständigheter är att anse som befogat, och föremålet är väl förpackat. 
 
Knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller 
hälsa samt springstiletter, springknivar och liknande.  
 
Smällare, fyrverkeripjäser, stinkbomber och liknande, inkluderande TRICKY-smällare, slangbågar och andra 
projektiler, knallpulverpistoler etc. med hög ljudvolym samt alla slags arenatrumpeter, sprayer av alla slag, 
inkluderande doftsprayer. 

§ 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 på marknadsområdet! 

§ 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 
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på passage och säkerheten samt skymmer kollegors möjlighet till exponering av varor. 

§ 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 220 W 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 på marknadskontoret! 

§ 11 Husvagnsparkering marknadsförsäljare 
Strömuttag avser endast tiden före och efter marknadens öppethållande, på marknadsdatum. 

§ 12 Överlåtelse av marknadsplatser i andra hand är inte tillåtet 

§ 13 Plats som inte intagits senast kl. 10:00 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. 

§ 14 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. 

§ 15 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 marknadskontoret. 

§ 16 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. 
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Kriterier för marknadsknallar 
• Förbinder sig att följa de gällande regler som är framtagna för Hörby Marknad 
• Ingen abonnemangsförsäljning är tillåten  

 

Karta  

 
  Karta för inkörning för knallarna 

Kontaktuppgifter    

Hörby Marknad         
Ringsjövägen 4      
242 80 Hörby  
E-post: horby.marknad@horby.se  
Telefon: 0415-37 82 49/ 0415-87 84 55 
 
 Varmt välkommen till Hörby Marknad! 
 
 
 
    Karta för placering av containrar  

mailto:horby.marknad@horby.se
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