Generella riktlinjer vid hyra av torg- och marknadsplatser
•

Anordnaren ansvarar för att de tillstånd som krävs finns, exempelvis tillstånd för
alkoholförsäljning, livsmedelshantering och användning av gasol.

•

Anordnaren ansvarar för att boende och näringsidkare i närområdet informeras i god tid om
arrangemanget.

•

Det är inte tillåtet att slå eller skruva ner föremål i den kommunägda marken för exempelvis
förankring av tält.

•

Upplåtelsen får inte överlåtas till någon annan. Om verksamheten upphör innan upplåtelse
tidens utgång eller flyttar så ska Samhällsbyggnadsförvaltningen meddelas.

•

Upplåtelseområdet ska vara tillgängligt och säkert. Exempelvis får inga kablar ligga på marken
där besökare kan snubbla på dem. Området ska vara tillgängligt även för personer med
funktionsnedsättningar.

•

”Beach-flaggor”, gatupratare och liknande fristående skyltning samt andra föremål som placeras
ut inom området ska vara stabila. De ska vara utformade och placerade så att de inte utgör ett
hinder för synskadade.

•

Anordnaren ansvarar för att framkomligheten för utryckningsfordon inte försvåras, de ska kunna
ta sig fram obehindrat.

•

Eldkorg ska hållas under ständig uppsikt och placeras minst fyra meter från husfasader.
Släckutrustning ska finnas på plats om eldkorg används, exempelvis en pulversläckare. Sökanden
ska avgöra om det är lämpligt att ställa upp en eldkorg med tanke på vädret, det är exempelvis
inte lämpligt om det blåser mycket.

•

Allmänna trafikregler gäller. Bilparkering är inte tillåten på Stora Torget eller gågatorna.

•

Sökanden ansvarar för eventuella skador på person och egendom som kan uppstå på grund av
denna upplåtelse.

•

Sökanden ansvarar för att upplåtelseområdet och närområdet städas från sådant som kommer
från upplåtelseområdena under upplåtelsetiden samt att upplåtelseområdena återställs till
ursprungligt skick innan upplåtelsetiden är slut.

•

Om skada på kommunal mark eller annan kommunal utrustning uppstår på grund av denna
upplåtelse är anordnaren skyldig att återställa skadan samt bekosta detta.

•

Kommunen kan begära att tillståndet återkallas om upplåtelsevillkoren inte följs. Tillståndet kan
även återkallas om olyckstillbud inträffar, om det sker detaljplaneändringar, ledningsarbete eller
av annan orsak.

•

Sökande av torg- och marknadshandelsplats ansvarar för att verksamheten inte stör andra
näringsidkare och boende som kan finnas i närområdet. Inom Örnsköldsviks kommuns offentliga
platser tillåter vi inte olämpligt/kränkande beteende. Ett respektfullt uppträdande mot andra
näringsidkare, kunder samt uthyrare och övriga är viktigt och misskötsel beivras enligt reglerna.
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