ÖVERENSKOMMELSE OM FÖRSÄLJNINGSPLATS
FÖRSÄLJNINGSPLATS NR
Namn/Företag:
Adress:
Postnummer och ort:
Telefon:
För att överenskommelsen om försäljningsplatsen skall gälla krävs följande:
-

Polistillstånd

-

Tillstånd från Miljöenheten i mellersta Bohuslän för tillfällig
livsmedelsförsäljning (gäller livsmedelsförsäljning),

-

I förekommande fall godkännande av vagn, grill eller dyl. hos Miljöenheten i
mellersta Bohuslän.

-

Upplåtelsen avser perioden 15/4 - 15/9
Överenskommelsen skall vara påskriven och betalning (5 600 kr) erlagd för att
plats ska upplåtas.

Tillstånden avser fasta platser och när ingen verksamhet pågår skall platsen vara avstädad
och fri från utrustning och anordningar.
Observera att Utvecklingsenheten inte kan bidra till att ordna el till försäljningsplatserna.
Provisoriska dragningar av kablar som hängs upp i träd eller läggs ut på marken godtas ej, då
detta kan medföra hinder för renhållningsfordon m.m. och också utgöra en olycksrisk.
Ni ombesörjer själva renhållning och bortforsling av avfall från Er plats.
För att inte hindra kommunens städning skall platsen vara helt fri från avfall, anordningar,
utrustningar o.dyl. mellan 05.00 - 08.00. Om inte, förfaller rätten till försäljningsplatsen och
borttransport av försäljningsstånd m.m. sker på Er bekostnad.
Försäljningsplatserna har en yta av max 6 kvm. Platserna är endast avsedda för
verksamheten som sådan, dvs. det ingår inte uppställning av bord, stolar eller dyl. runt
försäljningsplatsen. All till försäljningen hörande utrustning skall rymmas inom platsen.
Endast enkla vagnar utan väggar eller öppna försäljningsstånd får användas.
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Lysekils karaktär som sommar- och turiststad innebär att det för många arrangörer av större
evenemang och aktiviteter är attraktivt att förlägga dessa till Lysekil. Det kan röra sig om
t.ex. underhållnings- och sportevenemang m.m.
Tyvärr är det så att även ett större evenemang kan komma med relativt kort varsel.
Utvecklingsenheten förbehåller sig därför rätten att om så bedöms nödvändigt under viss tid
upplåta den av Er förhyrda platsen för annan verksamhet. Dock som mest 5 dagar under
perioden 1/7 - 11/8.
Upplåtelse får ej ske i andra hand.

Utvecklingsenheten

Innehavare av försäljningsplats

………………………………………………
ort och datum

………………………………………...
ort och datum

………………………………………………
underskrift

………………………………………...
underskrift

………………………………………………
namnförtydligande

………………………………………...
namnförtydligande

Det ena exemplaret av överenskommelsen återsändes till Utvecklingsenheten.
Överenskommelsen gäller under förutsättning att både innehavaren av försäljningsplatsen
och kommunens representant undertecknat densamma.

Adress:

Lysekils kommun
Avdelningen för
Mark och Gata
453 80 Lysekil
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