HYROR & REGLER
TORGET/MUSIK- OCH KULTURSCENEN

Fastställda av kommunstyrelsen den 19.06.2017 § 204

Hyror för torghandel/evenemang vid musik- och kulturscenen
Torghandel eller annat evenemang
Hyra för tillfällig plats per dag kl. 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Hyra för tillfällig plats per vecka, kl. 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Hyra för tillfällig plats per månad, kl. 08-16 / 12 m2 / 3,40m x 3,40m
Hyra för kvällstorgplats/kväll, kl. 17-21, 12 m2 / 3,40m x 3,40m

Pris inkl. moms
10 €
40 €
120 €
6€

El och vatten
Hyra per dag
Hyra per vecka, måndag-fredag
Hyra per månad
Hyra per kväll

6€
25 €
60 €
3€

Tält
Hyra för 1 st. tält / 3m x 3m / per dag
Hyra för 1 st. tält / 3m x 3m / per kväll
Hyra för 1 st. tält / 4m x 6m / per dag
Hyra för 1 st. tält / 4m x 6m / per kväll

10 €
5€
25 €
15 €

Försäljningsbord
Hyra för 1 st. försäljningsbord / 2m x 0,80m / per dag
Hyra för 1 st. försäljningsbord / 2m x 0,80m / per kväll
Musik- och kulturscen med tillgång till el
Hyra per dag
Hyra per kväll / max 3 timmar
Hyra för publikbänkar
Hyra för ljudanläggning

5€
3€

20 €
10 €
20 €
20 €

Regler för bokning av torget
Bokning:
Bokning görs vid Larsmo kommuns växel/info. Bokningsblankett med kontakt- och
faktureringsuppgifter bifogas bokningen.
Bokning av tillfällig försäljningsplats eller bokning av musik- och kulturscenen görs
senast fyra vardagar innan aktuellt tillfälle. Avbokning eller ändring av bokning kan
göras senast fyra dagar före bokat tillfälle.
Fördelning av platser:
Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljare i den ordning de bokas. Fler än en
försäljningsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till
tillgången på platser. Innehavarens rätt att använda tillfällig försäljningsplats får inte
överlåtas till någon annan. Varje försäljare har uttryckligen endast tillgång till det
försäljningsutrymme som han eller hon reserverat
Larsmo kommun avgör om försäljningsplats beviljas och förbjuder försäljning av
vissa typer av varor, t.ex. rasistiska och pornografiska varor/material etc.

Tider för försäljning och tider vid musik- och kulturscenen:
Försäljning får äga rum varje helgfri vardag. Försäljning får pågå från kl. 08.00,
platsen får tas ibruk tidigast kl. 07.30. Varor och redskap skall vara bortförda och
försäljningsplatsen städad senast kl. 16.00. Vid kvällstorg får försäljningsplatsen tas
ibruk tidigast kl. 17.00 och försäljningsplatsen bör vara tömd och städad senast kl.
21.00.
Evenemang vid musik- och kultursenen bör avslutas senast kl. 22.00 och området
vara städat och bänkarna insatta under scenen. Vid specialarrangemang som pågår
längre än till kl. 22.00 bör arrangören inlämna sedvanliga tillståndshandlingar till
polis- och räddningsmyndighet samt införskaffa utlåtande av intilliggande
fastighetsbolag. Kopia på myndighetshandlingarna tillställs även Larsmo kommun.
Tillstånd:
Försäljaren är själv skyldig att ordna de tillstånd som krävs för att driva försäljning
samt följa villkoren i hälsoskydds- och livsmedelslagen och följa livsmedelsverkets
förpackningspåskrifter och regler för prismärkning.
Hälsoinspektionen har sammanfattat kraven på livsmedelslokal vid utomhusförsäljning med detaljföreskrifter vilka försäljare bör följa. Försäljaren bör kunna
garantera konsumentskyddet.
För musik- och kulturevenemang på torget/scenen med fler än 200 deltagare bör
arrangören själv göra anmälan om anordnande av offentlig tillställning samt uppgöra
säkerhetsplan för evenemanget.
Placering av varor, redskap och fordon:
Varor och redskap bör vara placerade inom det område som angivits som
försäljningsplats. Salustånden skall passa in i miljön och hållas snygga och hela.
Varor och redskap får inte placeras på gångar som är avsedda för räddningsväg eller
utmed/mellan försäljningsplatserna.
Försäljare skall ha en väl synlig skylt med namn/företagsnamn, adress och
telefonnummer. Försäljare bör följa god affärssed.
Det är förbjudet att parkera/placera fordon på torgområdet. Fordon, som används för
att forsla varor eller redskap till och från torget, skall föras bort omedelbart så snart
lossning eller lastning avslutats. Handlare som stänger i förtid får inte packa ihop på
ett sådant vis att kvarvarande handlares verksamhet störs.
Renhållning:
En innehavare av en försäljningsplats är skyldig att senast kl. 16.00/21.00 samla ihop
avfall och annat skräp, samt föra bort detta till anvisade avfallskärl.
Avloppsvatten kan slås ut i städförrådets handfat, se områdeskarta punkt 7.

Toaletter:
Torghandlare, arrangör av evenemang och torgkunder har rätt att använda
bibliotekets toaletter, se områdeskarta punkt 5.
Avvikande tider/avvikande verksamhet:
Larsmo kommun/sektorn för tekniska tjänster kan vid behov/särskilda evenemang
bevilja försäljningstillstånd på avvikande tider, ex. på lördagar.
Larsmo kommun/sektorn för tekniska tjänster kan anvisa separat område som kan
användas för torghandel under festligheter och evenemang.
För tillfällig serveringsverksamhet krävs att Larsmo kommun/allmänna avdelningen
beviljar särskilt tillstånd, t.ex. vid föreningsjippo, plättkarneval och vid andra
jämförbara tillställningar.
Larsmo kommun/allmänna avdelningen kan ge allmännyttiga organisationer,
skolklasser eller motsvarande tillstånd att använda försäljningsplats utan ersättning
för ordnande av olika evenemang, för presentation av verksamhet eller för något
annat sådant ändamål under högst två dagar/kvällar, om det finns lediga platser på
torget.
Ljudnivån på torget får inte utgöra en hälsorisk i närliggande bostäder.
Om torghandlare eller annan arrangör av verksamhet bryter mot villkoren i detta
torgreglemente eller inte betalar hyra enligt avtalet, har Larsmo kommun rätt att
omedelbart häva avtalet.
Kontaktuppgifter:
Bokning:
Larsmo kommunkansli, Norra Larsmovägen 30, 68570 Larsmo, tfn 06-7857111
Torgövervakare:
Ammattipojat, dejour, 050-5651440
Fakturering:
Larsmo kommun/sektorn för tekniska tjänster, 06-7857223

LARSMO KOMMUN
Bokning av torget/musik- och kulturscenen

Namn:
Personbeteckning:
FO-nummer:
Faktureringsnamn:
Faktureringsadress:
Telefon:
E-post:

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

___________________________________________________________________

Datum:___/___20___
Veckodag:______________________________________
Gäller torgplats, (A-F):
_____
Gäller musik- och kulturscenen:
_____
Typ av varor som säljs:
______________________________________
Typ av musik- och kulturuppförande:______________________________________
Annan typ av verksamhet:
______________________________________
Nyckelinformation:
______________________________________
___________________________________________________________________
Faktureringsunderlag
Hyra av torgplats/musik- och kulturscenen:

_____€

Hyra av el- och vattenanslutning:

_____€

Hyra av tält:

___ st. x ___€

_____€

Hyra av bord:

___ st. x ___€

_____€

Hyra av bänkar:

_____€

Hyra av ljudanläggning:

_____€

Faktureras totalt:

_____€

_________/_______ 20___ Underskrift___________________________________

Annan info för fakturering:
___________________________________________________________________

