REGLER FÖR BAKLUCKELOPPIS PÅ LUMSHEDENS MARKNAD 2019
Hur stor är en plats och vad kostar det ?
En plats är 3 m bred och kostar 200:-/dag.
Du får ha ett bord bakom din bil och en ställning vid sidan av om utrymme finns.
Bakluckeloppisplatserna kommer att finnas precis innanför entrén till marknadsområdet.

Vad får du sälja?
På Lumshedens Marknad finns regler för vad du får sälja på en plats för bakluckeloppis. OBS att du för
annan försäljning är välkommen att boka en standardplats som knalle.



Bakluckeloppisplatser är till för privatpersoner som rensat hemma och vill sälja sina
begagnade prylar etc. För nya/oanvända prylar skall du boka en vanlig marknadsplats
oavsett om du har företag eller ej.
Företagare, knallar, försäljare av nya/oanvända prylar, etc – se
www.lumsheden.se/knallar




Du får inte sälja följande
- Mat och dryck för förtäring direkt på marknadsplatsen
- Vapen, t ex knivar, svärd (gäller även prydnader), luftgevär etc
- Levande djur
- Bedriva uthyrning eller lotterier
- Du får självklart inte heller sälja något som är olagligt, eller som kan väcka anstöt.
- Vi tillåter inte heller några politiska eller religiösa budskap.



Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa prylar och/eller försäljare, som arrangören bedömer
stör arrangemanget, när som helst under dagen.

Övrigt





Du får inte köra in med fler fordon på området än det antal platser du betalar för, inte heller för
urlastning. Detta av logistik- och säkerhetsskäl.
När dagen är slut städar du din plats och tar med dig dina sopor och osålda prylar från loppisen.
Det är inte tillåtet att lämna kvar några sopor eller prylar på området.
Du ska ha intagit din plats senast kl 09.30
Marknadstiderna är lördag 24/8 kl 10.00 – 17.00 och söndag 25/8 kl 10.00 – 17.00

Anmälan och betalning
Du anmäler dej senast den 19 augusti till
marknad@lumsheden.se
Eller till Emma Danielsson på telefon 073 022 54 22
Ange namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, och adress. . Får inte allt plats så kan du mejla eller
ringa in uppgifterna. Vi måste enligt lag ta alla dessa uppgifter.
Du betalar senast den 20 augusti till
Plusgiro 20 83 78 - 0 eller Bankgiro 5905-5236

