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VILLKOR FÖR DELTAGANDE 

 

FÖR HANDLARE OCH AGENTER 

 

HANDLARE OCH VAROR 

Marknadsområdet för hamnmarknaden är uppdelat i två typer: Wuosisata-området, d. v. s. det s.k. Kirkon-
kylän Raitti, är kärnan på marknaden, och här Wuosaatat-marknadens traditioner och atmosfäriska mål 
måste följas. Resten av marknadsområdet sträcker sig till Vihtis kyrkbyområde och dessa marknadsplatse-
rutseende och produktsortiment har inte samma krav som sotet inom området för. 

 

WUOSISATA OMRÅDE PÅ KIRKONKYLÄ KYRKA 

De produkter som ska säljas eller presenteras måste vara I linje med den gamla andan på Wuosaatport-
marknaden, dvs hantverk, konst, litteratur, antikviteter och antikviteter (ej plast- eller loppbord), na-
turprodukter, produkter tillverkade av ekologiska råvaror eller livsmedel. 

Övriga produkter måste avtalas separat med arrangören. Kontakta oss gärna om du vill förtydliga detta! 

Produkter till försäljning bör inte förpackas i plast, utom möjligen för att skydda produkten efter att 
transaktionen har ägt rum (t.ex. skydd av ett sönderbart föremål, matkasse, etc.) 

Arrangören förbehåller sig rätten att välja lämpliga leverantörer och spelare i andan av Wuosisatamarkki-
nat Market, och att begränsa utbudet och antalet leverantörer och produkter. Om det trots överenskom-
melsen finns produkter i området som är olämpliga för områdets anda, får arrangören ta ut produkterna 
från försäljning eller stänga den marknadsplatsen. Endast föranmälda och godkända produkter får finnas 
till försäljning. 

 

ANDRA MARKNADSOMRÅDEN 

På marknader och försäljningsställen som är malplacerade är kriteriet om produktens hantverk eller antik-
vitet inte så strikt. Däremot bör produkten eller tjänsten vara lämplig för det potentiella tema som platsen 
ligger på (t.ex. träning, politik, etc.). Säljaren/presentatören kommer också från dessa platser berätta vad 
som ska säljas. Arrangören har rätt att välja leverantörer och operatörer och att begränsa utbudet av pro-
dukter (produkter som är olämpliga för marknaden). Endast föranmälda och godkända produkter får säl-
jas. 

 

TRAPPOR OCH SÄLJARE 

Säljare och presentatörer är ansvariga för alla strukturer för sina poäng/stånd. 

I området Wuosisata, eller fräscha stånd, borde stilen passa ålderdomens anda. Metallramar kan användas 
som strukturer för stånden, och ett regntak är givetvis tillåtet, men dessa strukturer måste täckas och ka-
moufleras med naturmaterial om möjligt. I icke nyktra områden ska stånden också vara rena och i möjli-
gaste mån hemtrevliga i linje med andan på bymarknaden. 
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I Wuosisata-området måste köpmän och artister ägna särskild uppmärksamhet åt att klä sig så att det an-
das andan från tidigare århundraden. Även i andra områden önskas den avslappnade, rustika och som-
marstilen på gammaldags eller bymarknader för kläder. Det är vad vi försöker göra alla tillsammans för att 
möta besökarnas förväntningar också atmosfären i evenemanget. Om säljaren bryter mot instruktionerna, 
till exempel genom att sälja produkter som inte är lämpliga för evenemanget eller området i fråga, eller 
inte är klädd i evenemangets anda (särskilt i Wuosisata-området), förbehåller sig arrangören rätten att 
utesluta sådana säljare från evenemanget. I detta fall återbetalas inte platsavgiften. Arrangören diskuterar 
gärna frågor som är oklara innan bokning görs för att undvika obehagliga situationer. 

 

REGISTRERING, PLATSER OCH BETALNINGSVILLKOR 

Reservationer för marknaden görs genom att fylla i anmälningsformuläret. Blanketten ska fyllas i med 
uppgifterna markerade med en asterisk. Om informationen är ofullständig eller inte stämmer överens med 
den information vi önskar, kommer bokningen inte att beaktas. Vi tar inte emot anmälningar via mail eller 
telefon. 

Arrangören kommer att svara på anmälan via e-post. Om den registrerade/handlaren inte svarar på svars-
meddelandet som mottagits inom 7 dagar, anses det utrymme som reserverats för honom kommer att 
lämnas för nästa. 

 

SITSER 

Golvkartan över evenemangsområdet ändras något varje gång, och nya områden kan också dyka upp. 
Även förändringen av affärslokalerna för företagare som är permanent verksamma i området, eller stor-
leksönskningarna på de reserverade marknadsplatserna, ändrar basen något varje år. Tidigare års platser 
är inte reserverade för någon automatiskt utan önskemålen beaktas så mycket som möjligt. Förfrågningar 
kommer att behandlas enligt först till kvarn-principen. 

Arrangören kommer att placera leverantörer och presentatörer på kartan. Placeringen startar så snart för-
säljningen startar. 

På plats i marknadsområdet kommer arrangören att visa var och en av dem ett utrymme reserverat för 
honom, som kan skilja sig något från den exakta punkten som ritats på papperet. 

Mat och el är begränsat. 

 

BETALNING AV PLATSAVGIFTEN 

 

Reservationen är preliminär. Fakturan ska vara betald senast förfallodagen. 

Om fakturan inte betalas inom förfallodagen kommer den plats som är markerad för handlaren att släppas 
till försäljning, och den nya platsen kommer att tilldelas handlaren när fakturan ser ut att ha betalats (om 
den gamla platsen inte är ledig ännu ).Observera att om betalningen är försenad kommer du inte att göra 
det det finns ingen öronmärkt plats på marknaden. Sätet kommer endast att förankras till dig när sätet har 
betalats.Varje part som säljer eller visar produkter eller tjänster på Wuosaatam Market, Wuosisata-områ-
det eller andra områden måste ha registrerat sig och betalat en platsavgift. Om arrangören träffar parter i 
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området som inte har löst ut platsen genom arrangören har arrangören rätt att avlägsna näringsidka-
ren/presentatören från området. 

 

AVBOKNINGAR 

Om fakturan för lokalen är betald och avbokningen sker efter det, kvarstår det inbetalda beloppet hos ar-
rangören som avbokningsavgift. 

 

BRANDSÄKERHET OCH GASANVÄNDNING 

Inga öppna lågor får användas i området annat än på platser som särskilt överenskommits med arrangö-
ren, på obrännbar yta. Varje person som använder en brand enligt överenskommelse i förväg måste ha sin 
egen testade och fungerande inledande brandsläckningsutrustning. Matförsäljare måste rapportera an-
vändningen av gas vid evenemanget när de bokar en plats. Detta påverkar också placeringen av platsen. 

 

TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL 

Arrangören ska sammanställa följande officiella förklaringar och lagstadgade planer som krävs för eve-
nemanget: 

• evenemangsmeddelande om anordnandet av ett offentligt evenemang 

• en säkerhets- och räddningsplan med bilagor 

• ordna en lämplig ea-punkt. 

 

Handlare måste ange när de bokar en plats om de säljer mat eller använder gas, och hur många gasflaskor 
och storlekar som finns tillgängliga. Handlarna ansvarar själva för att göra livsmedelsdeklarationer. 
Livsmedelsförsäljare anmäler sig till Lojo stads livsmedelsinspektion. 

Mer information: 

http://www.lohja.fi/default.asp?alasivu=480&kieli=246  Formuläret skickas per post eller som e-postbi-
laga direkt till: 

Miljöåtgärder / Päivi Kohonen PB 71 08101 Lohja eller paivi.kohonen@lohja.fi ymparistotoimi@lohja.fi 

Utan vederbörlig förvarning har arrangören rätt att neka försäljningsstället utan att återbetala sittplat-
savgiften. 

Handlare som lagar mat på plats måste hålla ordning på sitt område och samla in sorterat avfall (bioavfall, 
kartong, glas, metall). Arrangören rekommenderar starkt användning av hållbara eller naturliga material, 
som pappersbaserade serveringsfat, istället för plast. Frityrfettet får inte ligga på marken eller i gräset och 
näringsidkaren ansvarar för att fettet tas bort. Om näringsidkarens eller kunders verksamhet orsakar 
skada på miljön ansvarar näringsidkaren för att ersätta skadan. 

 

http://www.lohja.fi/default.asp?alasivu=480&kieli=246
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FÖRSÄLJNING AV ALKOHOLPRODUKTER I OCH I NÄRHETEN 

SuurVihdin Kilta ry förbehåller sig rätten att sälja alkoholprodukter i marknadsområdet (med undantag för 
näringsbutiker i marknadsområdet med permanent alkoholförsäljningstillstånd: Ismet och Candan), samt i 
områdets omedelbara närhet. 

 

ELEKTRISK 

Det finns begränsade elutrymmen i Wuosisata-området på torget (nära Poseidon Sports Center) och på 
torget i andra änden av gatan. Elstolar är främst reserverade för matförsäljare. Handlare måste ha egna el- 
och förlängningskablar, minst 20m. Det är förbjudet att använda (vita) förlängningssladdar för inomhus-
bruk. Om arrangören upptäcker dessa i säljarnas användning, tas de bort av arrangören. Ojordade förläng-
ningssladdar får inte heller användas. 

 

FÖRSÄKRING 

Säljare tecknar försäkringar efter eget behov. Återförsäljare är ansvariga för alla skador de orsakar på sin 
egen utrustning, andra säljare eller allmänheten. 

 

SÄKERHET 

Det finns ett cirkulerande första hjälpen-kit tillgängligt för handlare och allmänheten. De kan kontaktas 
genom beställningsansvariga eller arrangören. 

Säljaren ansvarar för säkerheten i sitt eget stall. Säljaren ansvarar även för att produkterna visas upp på 
ett säkert sätt och att de följer eventuella produktsäkerhetsföreskrifter. 

Datumgamla livsmedel får inte säljas. Om arrangören upptäcker dem i försäljningen kommer de omedel-
bart att tas bort av arrangören. 

AVFALLSHANTERING 

Handelsavfallsplatsen ligger i utkanten av marknaden, bredvid brandstationen. Säljaren ska lämna avfallet 
till sopkärlen i slutet av evenemanget, alternativt ta med sig avfallet. Alla ansvarar för städningen av sin 
plats och dess omgivning under hela evenemanget. En avgift på 250 EUR kommer att debiteras för utebli-
ven städning. Om skräpet påträffas på marknadsområdet har arrangören rätt att ta ut 250 € vid för-
säljningsstället där skräpet påträffas. Inget skräp ska lämnas på gårdarna eller tomma ytor i husen. 

LOGISTIK 

Återförsäljare kommer att få separata instruktioner för att förflytta sig runt evenemangsområdet och in-
formation om parkeringsområdet där återförsäljare och artister måste parkera sina fordon. Det finns tra-
fikkontroll i området för handlare och artister från 06:30 till 08:30. 

Båsen ska stå upprätt och bilarna ska köras ut från evenemangsområdet direkt efter att bilen har tömts. 
Bilar får inte parkeras på evenemangsområdet och fordon får inte röra sig i området under evenemanget. 
under. Detta parkeringsförbud gäller även området mellan Poseidon Sports Center och brandstationen in-
till torget. Om bilar hittas i detta område kommer de att bogseras bort av arrangören och bilarna kommer 
att tas ut från marknadsområdet. Bogseringskostnader betalas av bilägaren/innehavaren. 
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Uppackning och packning av sittplats/stall kan endast påbörjas i slutet av evenemanget. Området får en-
dast framföras med bil när skyddsombudet anser att området är trafiksäkert och för fotgängare. Parkering 
av fordonet utanför kontrollerade områden är förbjudet av säkerhetsskäl. Även vid lossning ska återförsäl-
jaren flytta sitt fordon, om arrangören uppmanas att göra det. 

DJUR 

Vi hoppas att inga husdjur kommer att föras in på området, både på grund av djurens egen bekvämlighet 
och för att utställningsdjuren i området (husdjurpark, koppelridning och artisternas utställningsdjur) störs 
av husdjuren. Undantag är utövarnas djur, som utövarna har kommit överens med arrangören om, samt 
ledar- och assistanshundar. 

Om besökaren har tagit in ett djur på området och det föreligger en fara eller problem är han ansvarig för 
saken själv. Områdesstädaren debiterar ägaren till djuret 50 för att städa upp djuravfallet. 

 

ALLMÄNNA VILLKOR 

Genom att registrera sig förbinder sig handlaren/representanten att följa dessa villkor samt de ytterligare 
instruktioner som arrangören av evenemanget ger. 

SuurVihdin Kilta ry har registrerat namnet Wuosisatamarkkinat. Observera detta när du annonserar ditt 
deltagande på marknaden. 

 

 

 


