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Inledning 

Hjo kommun har införskaffat tre (fyra) marknadspaviljonger. Dessa är tänkt att bidra till att skapa ett 
levande centrum och stimulera försäljning i Hjo. I marknadspaviljongerna finns förutsättningar för 
försäljning, anordnande av lotterier m.m. Bokning av marknadspaviljongerna görs på Kultur och Fritid 
genom angivna telefonnummer eller mail. På Internet kan endast bokningsförfrågan lämnas. 

Allmänna regler 

Bokning och utlämning av nycklar samt fakturering sker genom kultur och fritidsenheten. Ansvarig för 
bokning av lokalerna på kultur och fritid lämnar ett färdigt informationsblad om vilka regler som gäller för 
försäljningen. 

 Ordning 

Beträffande ordning och säkerhet på offentlig plats gäller vad som föreskrivs 3 kap. ordningslagen 
(1993:1617) eller i kommunens lokala ordningsföreskrifter om inget annat anges i dessa riktlinjer.  

Renhållning 

Innehavaren av en marknadspaviljong är skyldig att samla ihop allt skräp i och omkring paviljongen och 
föra bort det innan nyckeln återlämnas. Innehavaren är skyldig att se till att paviljongen och området 
däromkring hålls rent.  

Uthyrning 

Avgift 

Vid bokningen av Marknadspaviljongerna följer en bokningsbekräftelse som undertecknas av bokaren. 
Bokningsbekräftelsen gäller som ansvarsunderlag. För användning av marknadspaviljonger tar kommunen 
en avgift om 100 kr/dygn. Avgift för hela den bokade perioden faktureras. Nyckel och bokningsbekräftelse 
hämtas hos Kultur och Fritid adress Stadsbiblioteket i Hjo och nyckel återlämnas till Kultur och Fritid på 
samma adress senast vardagen efter hyrd dag. 

Tider 

Endast en paviljong kan hyras av samma hyresgäst åt gången. Avsteg kan dock göras utifrån efterfrågan. 
Avbokning ska ske senast 2 dagar innan nyttjandetillfället annars debiteras full hyra. 

Geografisk avgränsning 

Marknadspaviljongerna kommer att placeras på två olika områden i kommunen under året; 
Torget och Hamnområdet. 
Torget: Vinterperioden 15 nov – 31 jan. 
Hamnområdet: Sommarperioden 1 maj – 31 aug. 
Bokningar gäller under perioderna vid dessa två områden. 

Tillstånd 

Hyresgästen ansvarar själv för att alla nödvändiga tillstånd erhållits för det syfte man har att använda 
marknadspaviljongerna till. 
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