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Generel del
Ordensreglement for Hjallerup Marked – generel del - skal overholdes. Findes på
www.hjallerup-marked.dk.
Alle på Markedspladsen skal til enhver tid følge anvisninger fra Pladsudvalgets ledere og
Markedsudvalget.
Vi henstiller til god opførsel, og derfor bør ingen udvise adfærd til gene for gæster, handlende, personale, beredskab, vagter og andre.
Kræmmere skal – som alle andre på Hjallerup Marked – overholde gældende love og regler.
Specifik del

1.

Alle stadepladser skal have det gule skilt, hvorpå der står pladsnummer og kræmmernummer. Dette hænges op forrest på stadepladsen, så dette ses tydeligt. Skiltet udleveres i
Informationen, når I melder Jeres ankomst.
2. På smådyrspladsen må der kun sælges smådyr og tilbehør dertil, medmindre andet er aftalt
med og godkendt af arrangøren. Det er ikke tilladt at sælge hunde eller katte på Hjallerup
Marked.
3. El-tilslutning sker i opsatte stikkontakter/tavler. Krafttilslutning udføres af markedspladsens
elektriker. 30 meter kabel skal medbringes af stadelejer. Flere stadepladser kan af markedspladsens elektriker tilsluttes samme sikringsgruppe. Der vil være strøm på pladsen fra
og med tirsdag i ”markedsugen”.
4. På stadepladsen må der ikke findes tivoli og tivolilignende aktiviteter, eks. gevinstspil.
5. Der må ikke sælges eller bortloddes mad- og drikkevarer af nogen art.
6. Boden skal være opstillet senest torsdag kl. 18.00, ellers sælges den til anden side uden refusion af betalt stadeleje.
7. Boderne skal være lukket torsdag kl. 01.00, fredag kl. 02.00, lørdag kl. 02.00 og søndag kl.
18.00. Nedtagning må tidligst ske søndag kl. 18.00 af hensyn til markedets gæster og de
øvrige kræmmere. Såfremt dette ikke respekteres, kan man ikke forvente at blive tildelt
plads året efter.
8. Stadepladsen må ikke overdrages eller videresælges til tredje part.
9. Alle stadepladser (kram & smådyr) skal betales rettidigt - ellers sælges pladsen til anden
side.
10. Annullering af stadeplads skal ske senest 1. maj. Efter dette tidspunkt er der ingen refusion
af betalt stadeleje. Ved annullering senest 1. maj refunderes den indbetalte stadeleje minus
et ekspeditionsgebyr på kr. 300.- kr.
11. Tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse, salgsområder og campingområder,
der ikke er omfattet af campingreglementet fastsat af Beredskabsstyrelsen og anden lovgivning skal overholdes af stadelejer. Alle telte over 50m2 skal være certificerede, ellers kræves
en byggetilladelse, jf. bek. nr. 880 af 03. juli 2014 om certificeringsordning for transportable
telte og konstruktioner. Byggetilladelse fra Brønderslev Kommune eller certifikat skal til enhver tid kunne fremvises på pladsen.
12. Der skal medbringes og opsættes mindst 1 stk. godkendt ildslukker.
13. Der må maksimalt være 1 stk. 11 kg gasflaske pr. stadeplads. Alle gasinstallationer skal opfylde bestemmelserne i gasreglementet.
14. Al brug af åben ild, grill og lignende i og ved stadepladsen, er strengt forbudt.
15. Opstillede boder er på stadelejerens ansvar og forsikring. Udstillede varer skal være indenfor facadelinien. Alle friområder skal holdes fri for udstillede varer, oplæg etc.
16. Stadepladsens bagområde skal være forsvarligt afspærret for publikum.
17. Kræmmeren er ansvarlig for at holde gaden foran egen stadeplads ryddet og fri for affald til
midten af gaden. Ved hjørnepladser skal kræmmeren også holde kræmmergaden ud for
gavlen ryddet og fri for affald.
18. Brændbart affald skal afleveres på affaldsstationen i Materielgården bag Markedshallen og
må ikke henkastes på Markedspladsen. Se affaldshåndtering på www.hjallerup-marked.dk. I
eller ved den enkelte stadeplads må der placeres én affaldscontainer med et rumindhold på
max. 1 m3 til brug for mindre mængder affald. Denne skal tømmes mindst 1 gang om dagen.
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19. Stadeplads og foranliggende areal skal afleveres i rengjort og ryddet stand senest dagen efter markedet slutning senest kl. 17.00.
20. I tilfælde af brand, kontakt da straks Informationen på 98 28 20 20 eller få fat i én af vagterne, som straks vil være behjælpelig med at tilkalde den fornødne hjælp.
21. Samarittervagt er placeret syd for Markedskroen – ved indgang 14 ud mod Algade, over for
Mekanisk Museum. Kontakt evt. Informationen på tlf. 98 28 20 20.
22. Ved behov for akut hjælp: Ring 112. Eller kontakt markedets egne samaritter, evt. ved at
kontakte Informationen på tlf. 98 28 20 20.
23. Kørsel på Markedspladsen skal begrænses mest muligt af hensyn til gæster. I markedsdagene er kørsel på Markedspladsen IKKE tilladt efter kl. 10.00.
24. Parkering på Markedspladsen er ikke tilladt. Undtaget herfra er op til 2 køretøjer med direkte tilknytning til stadepladsen. Parkering skal ske inde på stadepladsen, inden for afmærkningen. Dette er gældende fra og med torsdag aften i markedsugen. Alle køretøjer, der holder parkeret på Markedspladsen, skal være forsynet med ejerens tlf.nr., der skal placeres
synligt i forruden.
Køretøjer over 3.500 kg ikke må stå parkeret med nøglerne i tændingen.
Der må ikke parkeres i kræmmergaderne på noget tidspunkt.
25. Der udleveres ÉN parkeringsbillet til parkering, ved henvendelse i informationen.
26. Overnatning for nødvendigt personale er tilladt, hvis tilsyn med stadepladsen er påkrævet.
Al overnatning sker på eget ansvar.
27. Der er bademuligheder i Hjallerup Idrætscenter, Idræts Allé 1 i visse tidsrum, som kan ses i
Informationen. Det koster 20 kr.
Kræmmere kan også få bad på Markedspladsen. Det koster 20 kr., og poletten købes i Informationen.
28. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for de udstillede og opstillede varer/effekter.
29. Hjallerup Marked påtager sig intet ansvar for trafik-og vejrmæssige forhold.
30. Stadepladslejeren har, når stadelejen er betalt, ret til at ansøge kommunen om fornøden
byggetilladelse til opstilling af telt på den lejede stadeplads.
31. Overtrædelse af dette ordensreglement samt overtrædelse af beslutninger og anvisninger
fra arrangøren kan medføre bortvisning - og i skønnede tilfælde med Politiets bistand. Ved
bortvisning refunderes stadeleje ikke.
32. Hjallerup Marked forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende ved overtrædelse
af dette ordensreglement.
33. Vedrørende salg af varer til konsumering henviser vi til Fødevarestyrelsen hjemmeside.
34. Man kan kun reservere stadepladsen for det efterfølgende år ved at betale depositum kr.
700 under markedsdagene ved henvendelse i Informationen.
Dette reglement erstatter alle tidligere stadepladsreglementer for Hjallerup Marked.
Godkendt af Markedsudvalget 6. marts 2018.
Pladsudvalget
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