Torghandel

Jakobstads Citygrupp
Pietarsaaren Cityryhmä
Regelbunden torghandel
Platser avsedda för regelbunden handel kan man hyra enligt olika tidsperioder
• Årsplatser.
• Månadsplatser, då försäljning förekommer under minst tre dagar i varje vecka
av månaden.
Platsavgifter för olika evenemang ingår inte i månads- och årsplatsavgifter.
Avtalen för platser för stadigvarande handel gäller alltid tills vidare, på så sätt att en
”gammal” försäljare har förtur vid förnyande av hyreskontrakt. Oanvända platser kan
vidareuthyras vid behov.

Tillfällig torghandel
Ett bestämt antal dagplatser har reserverats för tillfällig torghandel.

Platsstorlekar
• 6 x 4 m (traditionella torghandlare)
• 4 x 4 m (marknadsplatser)
• 2 x 2 m (hantverksplatser)
• bilplatser
• försäljningsvagnsplatser

Öppettider
Officiella öppettider för torget
må-lö kl 6.00 - 22.00 (kvällstorg torsdagar 16.00-19.00)

Prissättningar

(Priserna inkl. moms ifall annat ej anges)

Årsplats
Torgets årsavgift är 320 € (Moms 0%)
Månadsplats
Torgets månadsavgift är 68 €.
Veckoplats
Torgets veckosavgift är 48 €.
Dagsplats
Torgets dagsavgift är 8,50 €.
Kvällstorg under sommartorsdagar
Kvällstorgavgift är
5 € (2x2m)
10 € (4x4m).
Avgiften innehåller användningsavgiften för servicebyggnaden.

Elektricitet
• Dagsavgift 4 € (Kraftström 8 €)
• Veckoavgift 20 € (Kraftström 40 €)
• Månadsavgift 60 € (Kraftström 120 €)
• Årsavgift 600 € (Kraftström 1200 €)
Avgiften för elanvändning betalas i samband med torgplatsavgiften.

Allmänt
Nyckel till WC, omklädningsutrymme och sköljrum för disk avsett för
livsmedelsförsäljare kan lösas ut vid citygruppens kontor.
Torgets upprätthållare (staden Jakobstad) ansvarar för renhållningen av
torgområ-det. Enskilda torghandlare ska sköta om städningen av den egna
försäljningsplatsen och bortförande av avfall till för avfall riktad samlingspunkt,
som finns bakom Råd-huset.
Alla torgförsäljare ska se till att lagen följs vad det gäller prisinformationen
(enhetspris).

Välkommen till Kvällstorget
Kvällstorget ordnas på sommartorsdagar kl. 16.00 - 19.00 på torget i Jakobstad.
Under evenemanget är ni välkomna att sälja olika slags produkter till besökarna.
Citygruppens representant delar ut försäljningsplatser i den ordning försäljarna
kommer. Ni kan börja bygga er försäljningsplats på era angivna platser kl. 15.00.
Platshyran betalas till Citygruppens representant. Bilar kan köras in på torget under
avlastning, men måste sedan köras bort.
En liten försäljningsplats kostar 5 € (max 2 x 2 m). Större platser (max 4 x 4 m) kostar
10 €. I en stor plats ryms en släpvagn. Ifall ni har flera försäljningsbord skall borden
vara sammanbundna och innom den hyrda platsen. Elektricitet kan fås till
försäljningsplatsen för 4€ (8€ för kraftström). Nyckel till teknikbrunnar fås av
Citygruppens representant.
Försäljarna skall själva sköta om renhållningen av sin försäljningsplats samt
bortförandet av avfall som förorsakats av försäljningen.
Frågor om Kvällstorget? Kontakta:
Jakobstads Citygrupp r.f.
Camilla: 044 320 1250
Malin: 044 767 9947
info(at)citygruppen.net

