Ekenäs centrumförening rf. arrangerar torgförsäljningen på Ekenäs torg.
Torgövervakare Eero Tamminen, tel. 045-615 5900
1. Torgdagar och tider
De officiella torgdagarna är onsdag och lördag. Ifall dessa dagar är helgdagar
infaller torgdagen på föregående vardag.
Torghandel får bedrivas vardagar sommartid (1.4 – 30.9.) mellan kl. 7.00
och 15.00 och vintertid (1.10 – 31.3.) mellan kl. 07.00 och 14.00. Varor
och fordon som används för att transportera dem, försäljningsstånd eller bord
får föras till torget tidigast kl. 6.00. Fordonen måste föras bort från torget
senast kl. 9.00 om inte annat överenskommits.
Försäljningsplatsen får inte utan torgövervakarens lov tas ned innan
försäljningstiden är slut.
Efter att försäljningstiden är slut, ska alla varor, fordon och
försäljningsredskap föras bort utan dröjsmål, dock senast inom en timme.
1.1 Priser
3x3 m årsplats = 225€ (innehåller inte avdragbar skatt)
4x4 m årsplats = 305€ (innehåller inte avdragbar skatt)
Årsavgift för el = 100€ (innehåller 24% moms)
3x3 m dagplats = 10€ (innehåller 24% moms)
4x4 m dagplats = 15€ (innehåller 24% moms)
Dagavgift för el = 5€ (innehåller 24% moms)
2. Torgplatsernas uthyrning och platser
Årsplatser hyrs för ett år i gången. Säsongen är 1.5 – 30.4. Årsplatserna hyrs
för alla andra torgdagar under året, utom under Gammaldags Julmarknad i
Ekenäs. Kontraktet är bindande och om kontraktet avslutas under pågående
säsong återbetalas inga torgavgifter. Ifall årsplatsen inte är betald senast på
förfallodagen har centrumföreningen rätt att sälja platsen vidare.
Om årsplatsen inte tagits i bruk, eller om inget annat överenskommits
med torgövervakaren innan kl. 8.00 kan den hyras ut till
dagsförsäljning.
Torgplatserna finns färdigt utritade och torgförsäljarna bör hålla sig inom de
utmärkta platserna.

Platser för dagsförsäljning fås av torgövervakaren mot en avgift. Endast
kontant betalning emottages för dagplatserna.
En torghandlare har inte rätt att överlåta sin försäljningsplats till en annan
part utan arrangörens medgivande.
Den räddningsväg som går genom torget skall ovillkorligen hållas
öppen.
Sommartid (1.4 – 30.9.) används både västra och östra halvorna av torget.
Vintertid (1.10 – 31.3.) flyttar all försäljning till torgets östra halva. Detta
för att få en bättre torgstämning med få försäljare och för att få en
fungerande parkering på västra halvan av torget.
2.1 El
På torget finns låsta eluttag. Om torgförsäljaren betalat årsavgift för el, får en
nyckel kvitteras ut av torgövervakaren. I annat fall öppnar torgövervakaren
låset och elavgiften betalas kontant.
2.2 Städning och avfall
Det avfall som uppstår vid torghandeln skall torgförsäljaren under
försäljningstiden samla upp i ett eget avfallskärl så att det inte sprids
omkring och efter avslutad torghandel skall det genom torgförsäljarens
försorg flyttas till torgets avfallskärl för blandavfall. Papp sorteras skilt.
Avfallsvatten ska hällas i avloppet.
Torgförsäljaren är skyldig att rengöra försäljningsplatsens underlag. Om
torgförsäljaren inte rengör sin försäljningsplats eller skyddar underlaget mot
nedsmutsning, kan torgövervakaren låta utföra rengöringen på
torgförsäljarens bekostnad.
2.3 Sanitetsutrymmen
I Spruthuset finns en WC som avgiftsfritt får användas av torgförsäljarna.
Nyckel fås av torgövervakaren.
2.4 Övrigt
Den som säljer livsmedel skall själv anmäla detta till Sydspetsens miljöhälsa
och hålla sig till de bestämmelser som lagen kräver.
(https://www.hanko.fi/sv/tjanster/sydspetsens_miljohalsa/blanketter_och_an
visningar/livsmedelovervakning)
Det är förbjudet att saluföra varor, bedriva annan försäljningsverksamhet
eller bete sig på så sätt att det medför olägenhet eller störningar för kunderna,
andra handelsidkare eller omgivningen.

