Marknadsbestämmelser för Jokkmokks marknad 2023
Det åligger alla marknadsförsäljare att läsa och följa våra bestämmelser inklusive
bilagan om förbjudna produkter.
Marknadsplatsen
Marknadsområdet är uppbyggt för marknadsförsäljning samt till en del av
marknadsarrangören upplåtna aktiviteter. Marknadsscenen ska enbart användas till
marknadsaktiviteter utifrån särskilt tillstånd som söks hos arrangören.
Försäljarna ska finnas på sina marknadsplatser alla tre marknadsdagar.
Öppettider för marknaden är torsdag-lördag klockan 10:00-18:00
Under öppethållandet ska marknadsstånden vara uppställda med varor till försäljning. Det är
inte tillåtet att plocka ned marknadsstånden i förväg. Av säkerhetsskäl får inga fordon
framföras på marknadsområdet när marknaden är öppen.
Eventuella undantag sker i samråd med marknadsarrangören.
Livsmedelsförsäljning
Information och blanketter om vad som gäller vid livsmedelsförsäljning finns på hemsidan
eller kan beställas av marknadsarrangören.
Varusortiment
Sortimentet ska överensstämma med det som angivits i ansökan, annars kan försäljaren
utestängas från marknaden. Marknadsarrangören tar i varje enskilt fall beslut om sökt
varusortiment/aktivitet ska beredas plats på Jokkmokks marknad.
Jokkmokks marknads värdegrund bygger på mångfald, respekt och lika värde. Varussortiment
och aktiviteter får inte vara diskriminerande eller drogliberala och vi tar avstånd från allt våld.
Förteckning över förbjudna produkter finns på hemsidan eller kan beställas av arrangören.
Skylt med firmanamn
Skylt med namn, adress, telefonnummer och organisationsnummer ska placeras väl synlig i
marknadsståndet.
Elanslutning
Marknadsförsäljare är ansvarig för att ha godkänd elutrustning av hög kvalitet. Vi förbehåller
oss rätten att bryta strömmen om utrustningen medför olägenhet för andra samt riskerar
personskada. Endast de som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning. Övriga kan,
om kapacitet finns, köpa el på plats. Plastbrickor sänds med bekräftelsen och ska fastsättas på
sladd vid anslutningen. Så kallad ”svart anslutning” till elnätet medför omedelbar avvisning
från marknadsområdet. Vid köp av 16 och 32 A uttag ska knallen medta egen väska/central.
Observera att vi endast kan tillhandahålla elektricitet under marknadsdagarna.
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Lagen om kassaregister
Från 2014 gäller kassaregisterlagen för marknadsförsäljare. Från 1 maj 2017 utökades lagen
till att även gälla försäljare från andra länder. Läs mer www.skatteverket.se eller ring
skatteupplysningen 0771–567 567 för mer information.
Marknadsplatser
Ansökan för 2023 ska vara oss tillhanda senast den 30 oktober 2022. Ansökan görs på
Jokkmokks marknads ansökningsblankett eller på hemsidan.
Bekräftelse och faktura sänds per post när marknadsplatserna är fördelade.
Betalning och eventuell avbokning
Om ni har tilldelats plats men inte kan komma ska ni omgående kontakta arrangören och
avboka platsen, annars måste platsen ändå betalas. Om avbokning görs senare än 4 veckor
innan marknadens start måste platsen ändå betalas. Återbetalning vid avbokning inom 4
veckor till marknadsstart görs endast mot uppvisande av läkarintyg. En administrativ avgift
om 200 kr avdras vid återbetalning. Platsen får inte överlåtas till annan försäljare utan
marknadsarrangörens medgivande. Om så ändå sker, förlorar båda rätten till platsen.
”Gammal” försäljare har, efter samråd med arrangören, rätt att vara borta från marknaden ett
år utan att för den skull mista sin plats.
Uppställning av saluplatsen
Onsdag kl. 12:30-20:00 och torsdag kl. 07:00-10:00 är det tillåtet att ställa i ordning
saluplatsen. Under dessa tider finns personal på plats. Kl. 10.00 på marknadstorsdagen ska
marknadsståndet vara iordningsställt och området kommer att avsynas. Område H ska under
hela marknaden vara helt fritt från fordon, släp- och husvagnar. När det gäller boende
hänvisar vi alla med husvagn, husbil/buss till campingplatserna.
Räddningstjänstens bestämmelser för Jokkmokks marknad
* Avståndet mellan husvagnar och husbilar ska vara 4 meter.
* Det ska vara 4 meters avstånd mellan fasad för fast bebyggelse och försäljningsställe.
* Räddningstjänstens, sjukvårdspersonalens och polisens fordon ska utan svårighet ta sig fram
inom området dygnet runt under hela marknaden.
* Fasadbrandposter och markbrandposter samt den utrustning som visar nämnda utrustnings
placering får inte blockeras.
* Alla säkerhetsbestämmelser gällande brand- och elsäkerhet ska uppfyllas av respektive
försäljare.
* Användande av gasol måste redovisas vid ansökningstillfället.
* Vid användande av mer än 2 st. P11 ska ansökan göras hos Räddningstjänsten.
* Läs mer i ”Vägledning för brandsäkerhet vid festivaler och stora evenemang”.
I övrigt följer vi de rekommendationer och bestämmelser som gäller för Svensk
Marknadshandel.
Mer information, blanketter och nyheter finns på hemsidan under Knalleinfo.
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