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Uthyrning av torgplatser på Rådhustorget
Borgå stad har inlett uthyrning av torgplatser på Rådhustorget. På Rådhustorget finns 15
försäljningsplatser, vilkas storlek är 3 meter x 3 meter. Ansökningstiden börjar onsdagen 6.2 och löper
ut fredagen 15.2.2019 kl. 12.00. De som fått en torgplats meddelas om detta per e-post senast
21.2.2019.
Vi ber de som är intresserade av att hyra torgplats beakta att förbättringsarbetena av området kring
Rådhustorget inleds under våren 2019. Förbättringsarbetena kan under en del av försäljningsperioden
orsaka buller och arbetsplatstrafik. Tilläggsuppgifter om förbättringsarbetet finns att läsa på adressen
https://www.borga.fi/forbattringsarbetena-i-omgivningen-kring-radhustorget.
Man ska lämna in sina ansökningar om försäljningsplatser via servicekontoret Kompassen. Vid
reservering ska anges försäljarens FO-nummer eller personbeteckning, postadress, telefonnummer
och e-postadress.
Stadgar och platsutdelningsprinciper:
• Platserna har indelats i långfristiga och kortfristiga försäljningsplatser som uthyres.
• Kortfristiga försäljningsplatser kan reserveras för 1–7 dygn och långfristiga från 8 dygn till
hela säsongen.
• De långfristiga försäljningsplatserna utdelas genom lottning i nummerordning från plats nr
1.
• De långfristiga försäljningsplatserna utdelas först till dem som har ansökt om
försäljningsplats för hela sommarsäsongen (dvs. 6.5 – 29.9 år 2019).
• Om det finns fler än 13 sökande som ansökt om plats för hela sommarsäsongen, lottas
platserna ut bland alla dessa sökande.
• Om antalet sökande som ansökt om försäljningsplats för hela säsongen är mindre än 13
utdelas följande platser till dem som ansökt om den längsta oavbrutna
försäljningsperioden.
• De kortfristiga platserna, nr 14–15, uthyres för högst 7 dygn åt gången. Efter denna period
får samma hyresgäst hyra en kortfristig försäljningsplats tidigast om en vecka. Man kan
efter den reserverade veckan höra sig för om eventuella lediga kortfristiga platser från
Kompassen. Man ska separat reservera varje enskild period via Kompassen.
• En kortfristig plats kostar 24 € (inkl. moms 24 %) per dag som man betalar för varje dag.
• De godkända ansökningarna är bindande.
• Staden betalar inte tillbaka hyresavgiften för försäljningsplatsen om man annullerar sin
reservation.
• Om den som hyrt en försäljningsplats inte är på plats senast kl. 9.00 får man ta i bruk
platsen efter det att torgövervakaren har debiterat för den.
• Om staden erbjuder stadens försäljningsstånd för handel på torget ska försäljarna
använda dem.
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Försäljningsplatsernas priser är följande:
• 24 € (inkl. moms 24 %)/dag
• 130 € (inkl. moms 24 %)/vecka
• 320 € (moms 0 %)/månad
Hyran för den långfristiga försäljningsplatsen betalas mot faktura. Hyran måste betalas senast
30.4.2019.
Kompassen tar emot kortfristiga reserveringar från måndag till fredag kl. 9.00–16.00, tel. 020 69 2250,
kompassi@porvoo.fi eller besöksadressen Kommungården, Krämaretorget B.
Obs! Försäljningsplatserna för veckoslut ska reserveras på vardagar under öppettiderna ovan.
Torgförsäljningen pågår år 2019 från 6.5 till 29.9 varje dag (mån.– sön.) kl. 7.00–21.00.
Den som anhåller om torgförsäljningsplats bör bekanta sig med torgstadgan och villkoren för
loppmarknader innan ansökan lämnas in.

Utdrag ur torgstadgan som gäller verksamhet på Rådhustorget:
På Rådhustorget får säljas handarbetsprodukter, souvenirer, loppmarknadssaker och
motsvarande produkter (inte livsmedel).
Vid östra åstranden, Alexanders skvär och Rådhustorget ska stånden och tälten vara enfärgade
(naturvita eller ljusgråa) och av tyg. Vid regn är det tillåtet att skydda varorna med
genomskinlig plast.
Salustånden ska passa in i miljön och stadsbilden. Torgövervakaren ska godkänna utseendet
på torghandlarnas salustånd innan handeln inleds. Salustånden, försäljningsborden och de
övriga redskapen ska hållas snygga och hela.
Loppmarknadsplatserna är avsedda för försäljning av använda varor. Försäljarna har inte rätt
att köpa produkter av kunderna och det är inte heller tillåtet att köpa av en annan
loppmarknadsförsäljare i sådant syfte att de köpta produkterna ställs ut till försäljning på
Museitorgets loppmarknad samma försäljningsvecka.
BILAGA 1 Torgstadgan
BILAGA 2 Villkor för loppmarknader
Ytterligare information:
planerare Maria Lang, tfn 040 489 9984
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