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Riktlinjer för Sjöbo marknad
Allmänt
Sjöbo Marknader består av sommarmarknad och Mikaeli marknad.
Sommarmarknaden infaller som regel den tredje torsdagen och fredagen i juli
månad. De åren då detta inte sammanfaller med övriga marknader kan datumet
justeras efter dessa. Mikaeli marknad äger rum lördag vecka 40. Marknadsdagarna
fastslås i samråd med övriga marknadsarrangörer och vid Skånska Marknaders
årsmöte.
Sjöbo kommun ska vara medlem i och stödja föreningar och nätverk som
gemensamt arbetar för att utveckla och marknadsföra marknaderna, exempelvis
Föreningen Skånska Marknader, Marknadsarrangörers Förening (MAF).
Utbud
Sjöbo marknader ska ha ett varierat och proportionellt utbud anpassat efter ett
familjemarknadskoncept och inkludera tivoli. Försäljare som kan anses bredda och
berika marknaden kan aktivt sökas upp och bjudas in av förvaltningen. På
marknadsområdet ska det för besökaren finnas olika mötesplatser och plats för
upplevelser. Tekniska förvaltningen kan neka försäljningssortiment som strider mot
Regler och bestämmelser för Sjöbo marknader är utformade med stöd av foldern
"Rekommendationer och bestämmelser för Svenska Marknadshandel" som ges ut
av MAF, TOMER och Konsumentverket.
Vid Sjöbo marknader är inte heller tillåtet med försäljning av tobak, snus, ecigaretter inklusive påfyllnadsvätskor eller abonnemangsförsäljning. Försäljning av
rasistiska och främlingsfientliga varor eller utlämnande av information som
innehåller rasistiska eller främlingsfientliga budskap får inte förekomma på Sjöbo
marknader.
Marknadsområdet
Marknadsområdet består av Marknadsplatsen som är området mellan ICA
Kvantum, Sjöbo Folkets Park, gång/cykelled Trädgårdsgatan/Föreningsgatan –
Marknadsplatsen, Östergatan, Marknadsvägen samt delar av Tolångavägen,
Västergatan, Norregatan och Södergatan.
Sjöbo kommun, tekniska förvaltningen, är marknadsarrangör under Sjöbo
marknader. Större förändringar av marknadsområdet redovisas och beslutas av
tekniska nämnden.
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Torgförsäljare på Gamla Torg (anvisade enligt Lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln I Sjöbo kommun) har möjlighet att ha kvar sin försäljning under
Mikaeli marknad, men inte under Sjöbo sommarmarknad.
Fastighetsägare, på Östergatan inom marknadsområdet, äger inte rätt att nyttja mark
utanför sin fastighet under marknadsdagarna. Vid markering av platser lämnas tre
meter fritt för utryckningsfordon och för utfart vid vardera fastighet, dessa får inte
blockeras.
Sjöbo kommun ansöker årligen om tillstånd för offentlig tillställning och
begagnande av offentlig plats hos Polisen.
Platsbokning och taxor
Marknadstaxor och avgifter beslutas av tekniska nämnden och består av
administrativ avgift och platshyra.
Sjöbo sommarmarknad inklusive tivoli pågår torsdag kl. 12-24 och fredag kl.09-24,
med varierad etableringstid beroende på område. Försäljare har en skyldighet att
hålla sina marknadsstånd öppna torsdag kl. 12-22 och fredag kl.09-20. Under
samma tid är Marknadsområdet bilfritt.
Mikaeli marknad pågår lördag kl. 10-17, med etableringstid från fredag kl. 12.
Bilfritt gäller på Marknadsplatsen lördag kl. 10-17.
Ansökan om platshyra görs digital via www.sjobo.se. Ansökan ska vara Sjöbo
kommun tillhanda senast den 1 april för Sjöbo sommarmarknad och den 1
september för Mikaeli marknad. Anmälningar inkomna därefter hanteras i mån av
plats. Bokningsbekräftelse och faktura, med förfallodatum den 15 juni (Sjöbo
sommarmarknad) samt den 25 september (Mikaeli marknad) skickas ut löpande. De
som har tidigare obetalda fakturor beviljas ingen plats.
Inga betalningar kan göras på plats. Ingen försäljning av platser sker under
marknadsdagarna. Avbokning av platser sker skriftligen, vid avbokning före
fakturans förfallodag makuleras fakturan. Vid avbokning av plats efter fakturans
förfallodag sker ingen makulering av fakturan. Vid avbokning före marknaden med
giltigt skäl styrks platsen och platshyran återbetalas.
Plats kan upplåtas på Sjöbo marknader åt de partier som är representerade i riksdag,
region och/eller kommunfullmäktige.
Samverkan
Marknadsföring av Sjöbo marknader samordnas med kommunens övriga
marknadsföringsinsatser.
Sjöbo marknader involverar flera kommunala verksamheter, organisationer och
externa aktörer. Kontrakts-/avtalsparter samt övriga berörda kommunicerar årligen
inför och efter vardera marknadsarrangemang.
Till marknaderna tecknas kontrakt för:
- Tivoli
- Portabla toaletter och duschar
- Städtjänster
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Parkeringstjänster
Sjukvårdstjänster

För elanslutning och försörjning under marknaderna tecknas överenskommelse,
med tidsperiod om 2 år.
Hantering av avfall under marknader följer rutiner för marknaderna.
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