
 
 
Landvetter knallemarknad 
Villkor & regler Landvetter marknad 
 
 
2021-07-30 
Landvetter scoutkår 

  



Avtal & regler Landvetter marknad  

 

Postadress marknad Besöksadress Telefon marknad Org.nr Bankgiro Dokument 

Landvetter scoutkår Landvetter scoutkår 079-337 85 90 852000-3446 227-9008 2021 Villkor & regler 

Landvetter marknad ver. 

20210730.docx 

c/o Jeanette Hallin Scoutgården    

Grönsångarvägen 13 Gamla Härkeshultsvägen 2 Epost marknad Swish 

438 38  Landvetter 438 35  Landvetter marknad@landvetterscout.se 123 512 7501 Sida 1 av 5 
 

Innehåll 
 

1. Arrangör ................................................................................................................................................................ 1 

2. Kontaktuppgifter till marknadsansvarig ............................................................................................................... 1 

3. Marknadsinformation, .......................................................................................................................................... 2 

4. Villkor för marknaden, registrering och informationsskyldighet (GDPR) ............................................................. 2 

5. Marknadstider 07.00-16.00 .................................................................................................................................. 2 

6. Platsernas fördelning ............................................................................................................................................ 2 

7. Platsernas indelning ............................................................................................................................................. 2 

8. Prislista, betalning ................................................................................................................................................ 3 

9. Sortiment .............................................................................................................................................................. 3 

10. Marknadens planering ........................................................................................................................................ 3 

11. Varor i gångar ..................................................................................................................................................... 3 

12. Högtalaranläggningar ......................................................................................................................................... 3 

13. Skyldighet att följa arrangörens uppmaning ...................................................................................................... 3 

14. Stängning av marknad/akut situation ................................................................................................................ 4 

15. Städning .............................................................................................................................................................. 4 

16. Beredning och försäljning av livsmedel .............................................................................................................. 4 

17. Elström 1-fas 230V/10A ...................................................................................................................................... 4 

18. Parkering och bevakning .................................................................................................................................... 5 

19. Förbjudet sortiment ........................................................................................................................................... 5 

 

1. Arrangör 
Arrangör för ”Landvetter marknad”, ”Landvetter knallemarknad” är Landvetter scoutkår med 

organisationsnummer 852000-3446, nedan angiven ”Arrangören”.  

Landvetter scoutkår är inte registrerade för moms. 

Landvetter scoutkår har drivit denna månadsmarknad sedan 1997. Intäkterna från marknaden går direkt till 

barnens verksamhet! ”Landvetter scoutkår gör de unga redo för livet genom äventyr och utmaningar som får 

dem att växa som individer!” 

2. Kontaktuppgifter till marknadsansvarig 
Telefon/sms:   079-337 85 90 

E-post:   marknad@landvetterscout.se  

mailto:marknad@landvetterscout.se
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3. Marknadsinformation,  
Information om marknaden hämtas av knallarna på www.landvetterscout.se/landvetter-marknad/. 

4. Villkor för marknaden, registrering och informationsskyldighet (GDPR) 
Första ansökan om marknadsplats ska göras i god tid (minst 14 dagar före första marknadstillfälle) till 
Arrangören på www.landvetterscout.se/landvetter-marknad/. Vid inskickande av intresseanmälan på 
hemsidan accepterar du villkoren i dessa regler, så även vid anmälan inför varje marknad. Dessa regler kan 
revideras tre veckor före marknad och det är knallens skyldighet att kontrollera villkoren inför varje 
marknad. 
 
Kontaktuppgifter tas in enligt lag om att lagra uppgifter under 7 år för Skatteverkets och Polisens räkning 
samt för att arrangören för marknaden ska kunna kontakta dig/er. 
Uppgifter som samlas in är datum för ansökan, datum för marknaden, önskad platsstorlek samt sortiment, 
om företag; företagets namn, adress och telefonnummer, organisationsnummer samt kontaktperson, om 
privatperson; namn, adress och telefonnummer, personnummer.  
Vi kan även registrera namn och pris enligt prislista i våra affärssystem (f.n. IZettle) för att underlätta 
rutinen vid betalning.  
Om försäljare är anmäld men inte deltar på marknaden på 2 år kommer insamlade uppgifter tas bort.  
Insamlade uppgifter distribueras inte till tredje part. 

5. Marknadstider 07.00-16.00 
Uppställning av försäljningsplats är mellan 07.00 – 08.00, ingen parkering på marknadsområdet efter 
08.00. Nerpackning av försäljningsplats får inte ske före 14.00 och skall vara avslutad 16.00.  
 
Arrangören äger rätt att inte upplåta plats vid senare marknadstillfälle åt den som lämnat sin plats före 
marknadens slut. Detta gäller emellertid inte om försäljaren tydligt meddelat att man inte kan stå tiden ut 
och arrangören godtagit detta. Försäljare äger rätt vid speciella väderlekssituationer, risk för storm, 
åskväder eller dylikt att packa ihop efter godkännande av arrangören. 

6. Platsernas fördelning  
Platserna fördelas från 07.00 till 07.30.  
 
Försäljarens reservering av plats gäller för de tider som marknaden pågår och försäljaren avtalat och 
betalt för. Om sen ankomst inte meddelats oavsett skäl före 07.30 marknadsdagen är plats inte 
garanterad. Arrangören har då rätt att ta in den försäljare arrangören tycker passar på platsen. Förbokad 
och förskottsbetald plats har förtur under avtalstiden, inget avtal=ingen förtur. Försäljaren har ingen rätt 
att överlåta plats.  
Vid sen ankomst eller frånvaro oavsett skäl sker ingen återbetalning av platshyra. 

7. Platsernas indelning  
En plats är normalt 3 x 3,5 meters modul, i första hand utmed väggen längs med ICA. Behövs mer yta är 
pristillägget per påbörjad meter, se prislista. Hela försäljningsutrustningen/ekipaget, inklusive dragstång, 
ska inrymmas på avtalad plats. 

http://www.landvetterscout.se/landvetter-marknad/
http://www.landvetterscout.se/landvetter-marknad/
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8. Prislista, betalning 
Arrangören kan skicka förskottsfaktura på förbokade platser, detta ger rabatt mot att betala på plats. Vid 
betalning på plats gäller Swish, kort eller kontant enligt gällande prislista. Prislistan revideras per 
kalenderår och finns som separat bilaga. 
Vid fakturering skall faktura vara betald före första avtalade marknadstillfället, om inte tillkommer ränta, 
lagstadgade påminnelseavgifter samt att betalning på plats-priset gäller vid ovan tillfälle tills faktura är 
betald. 

I priset ingår att bedriva knalleverksamhet på Landvetter scoutkårs tillstånd för knalleverksamhet, vilket 
innefattar; möjlighet att stå på en plats med tillgång till el, annonsering t.ex. i lokalpress och Facebook, 
begränsning av antal liknande knallar (bedömning sker av arrangör), möjlighet till reducerat pris (genom 
att boka flera datum & förskottsbetalning), säkra samma marknadsplats (genom att boka flera datum & 
förskottsbetalning). 

9. Sortiment  
Sortiment anges tydligt på punkt 9 i Intresseanmälan på www.landvetterscout.se/landvetter-marknad . 
Erhållen plats gäller endast för det sortiment som angetts i ansökan. Försäljare som vill byta ändra 
sortiment ska rådgöra med arrangören, försäljning av andra varor än de som angetts i ansökan ger 
arrangören rätt att avhysa försäljaren. Försäljare som avhysts har inte rätt att få tillbaka platshyran. 

10. Marknadens planering  
Arrangören verkar för att få en god publiktillströmning genom marknadsföring. Arrangören verkar i första 
hand för en minskad konkurrens mellan knallarna men bestämmer vilka knallar och vilket utbud som gäller 
vid samtliga marknadstillfällen. Även om ledig plats finns kan arrangören vägra att upplåta plats till 
försäljare med sortiment som är överrepresenterat på marknaden.  

11. Varor i gångar  
Varor får inte finnas utanför överrenskommen yta. Det skall vara minst 1,5 meter fri gångyta på 
marknadsgatan framför försäljningsplatsen. Försäljare som inte följer detta och som inte heller efter 
tillsägelse rättar sig, ska avvisas och utan rätt till återbetalning av platshyran. 

12. Högtalaranläggningar  
Högtalaranläggningar är inte tillåtna om det inte det avtalats med arrangören. Den som inte lyder 
arrangörens tillsägelse ska avvisas, återbetalning av hyra sker inte vid avvisning.  

13. Skyldighet att följa arrangörens uppmaning  
Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet.  
I enlighet med detta åligger det försäljaren att rätta sig efter arrangörens anvisningar i frågor som har 
samband med ordningen. Upprepad ohörsamhet ska medföra avvisning från marknaden utan att rätt till 
återbetalning av platshyran föreligger. Vid avhysning kommer Polis tillkallas. 

http://www.landvetterscout.se/landvetter-marknad
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14. Stängning av marknad/akut situation 
Arrangören har rätt att stänga marknaden av säkerhetsskäl om ordningsförhållandena är sådana att 
arrangören bedömer att fara föreligger för försäljarnas eller publikens säkerhet till liv, hälsa eller 
egendom, likaså om myndighet kräver stängning av marknaden. I dessa fall råder force majeure och 
försäljare har därför ingen rätt till återbetalning av platshyra och avgifter. Om det vid akut situation skulle 
krävas att en försäljares anläggningsplats måste rivas/flyttas och den eventuellt skadas för att möjliggöra 
akuta driftåtgärder får försäljaren själv stå för eventuella kostnader för återställande av den tillfälliga 
anordningen.  

15. Städning  
Tilldelad plats skall lämnas i samma skick som den var innan marknaden startade. Försäljaren städar efter 
sig och tar själv med sina sopor från marknadsplatsen. Om städning inte har skett har arrangören rätt att 
fakturera en städavgift på 800 kr inklusive moms för städning och bortforsling av kvarlämnat samt äger 
rätt att neka plats vid senare marknadstillfälle pga. detta. 

16. Beredning och försäljning av livsmedel  
Vid försäljning av livsmedel är försäljaren skyldig att följa de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

17. Elström 1-fas 230V/10A 
1. Elkablar läggs ut ca 07.00 och tas in senast 16.00 av arrangör. 
2. Arrangören tillhandahåller elström på blått och grönt område av marknadsområdet. 
3. Arrangören tillhandahåller endast 1-fas 230V/10A för ljus och kassaapparater. Värmefläktar mm. 

är inte tillåtna. Behövs kraftigare elström kan detta inte tillhandahållas. 
4. Om försäljare överbelastar el-försörjning (enligt punkt 15:3), skada uppkommer så arrangören blir 

betalningsansvarig och denna skada kan härledas till försäljare så har arrangör rätt att fakturera 
försäljaren för de kostnader och avgifter som arrangören har blivit belastad med samt kostnader 
för egen administration i ärendet. 

5. Elkabel får endast korsa gång-/cykelyta om ett godkänt kabelskydd för elkabel finns, området 
framför ICAs entré får inte korsas. Försäljare som inte följer detta och som inte efter tillsägelse 
rättar sig, kommer att avvisas och utan rätt till återbetalning av platshyran.  

6. Försäljare ska ha minst 25 meter egen godkänd kabel för anslutning i arrangörens elskåp. 
Försäljaren måste i alla lägen ha sitt elmaterial, apparater mm, godkänt för utomhusbruk av 
Elsäkerhetsverket. Om så inte 
skulle vara fallet äger 
arrangören rätt att bryta 
eltillförseln för försäljaren 
utan ersättning. 

7. Vid stora mängder med 
regn/snö eller t.ex. vid risk för 
snöskottning har arrangören 
rätt att inte tillhandahålla 
elström om arrangören anser 
att det kan vara förknippat 
med fara för marknadens 
utställare eller allmänhet, 
detta utan rätt till 
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återbetalning av platshyran. 
8. Om Härryda Kommun inte tillför elström i stolparna där elström hämtas kan inte arrangören ta 

ansvar för detta. Ingen rätt till återbetalning av platshyran utgår. 

18. Parkering och bevakning  
Ingen parkering på marknadsområdet är tillåtet för försäljarna när marknaden är öppen. Försäljare lämnar 
alltid sin egendom kvar på marknadsområdet på egen risk. Parkering sker lämpligtvis på markerade ytor.  
Härryda kommun tillämpar parkeringsskiva. (GUL markering = marknadsområde) 

Källa bilder: www.harryda.se  

 

19. Förbjudet sortiment  
Produktsäkerhetslagen har som främsta syfte att motverka att varor och tjänster orsakar personskador 
hos konsumenter. Skada behöver inte ha uppkommit, utan förbud kan riktas mot produkter som på grund 
av skadebringande egenskaper eller säkerhetsbrister kan orsaka detta. Konsumentverket är 
tillsynsmyndighet och ska se till att lagen följs. Därtill finns andra lagar att beakta såsom knivlagen och 
brottsbalkens regler om hets mot folkgrupp. Slutligen finns etiska regler att beakta i sammanhanget.  
 

Särskilt förbud gällande: 
 Produkter och budskap som strider mot scouternas värdegrunder t.ex. hets mot folkgrupp, 

rasistiska, drogrelaterade eller pornografiska budskap etc. 

 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. 

https://www.harryda.se/trafikvagarochresor/trafikochparkering/parkering.4.58ac52a713a5c80184880007640.html

