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ملخص القواعد المنظمة للتجارة بساحة السوق في الميدان
 .1التجار الثابتون المتواجدون في ساحة ميدان فريستادستوريت يستعيرون الخيام الخضراء ذات الخطوط
البيضاء والتي يجب أن تنحصر تحتها أنشطتهم.
 .2المقصود بتجارة ساحة السوق في الميدان ،هو بيع الفواكه والتوت والخضروات والزهور والمواد
الغذائية والحرف اليدوية والسلع والمنتجات المصنعة حديثا والمنتجات التي تباع مباشرة في مكان البيع.
 .3ال يجوز بيع األطعمة المطبوخة إال من سيارة مبيعات معـدّة لذلك
 .4في ساحة ميدان فريستادستوريت يمكن فقط تسويق الفواكه والتوت والخضروات والمواد الغذائية
ومنتجات ال ِح ْرف الد ِويّة التي يصنعها الشخص بنفسه.
 .5يجب استخدام المربع/المكان الثابت لك في ساحة ميدان فريستادستوري بصفة دائمة ،مما يعني
استخدامه على األقل بنسبة  % 50من وقت حق االنتفاع.
 .6البيع بساحة السوق يسمح بممارسته خالل جميع األيام العادية من اإلثنين للسبت.
 .7يجب أن يبدأ البيع ليس قبل الساعة  7:00صباحا ،وأن ينتهي الساعة  7:00مساء كحد أقصى .في األيام
التي تقع قبل األحد والعطلة (السبت) يمكن أن يستمر البيع للساعة .16:00
 .8يجب ّأال يصل البائع قبل ساعة واحدة من وقت البيع ويجب أن يتم إعداد الموقع بحلول الساعة 10:00
صباحا على أقصى تقدير .وفي غضون ساعة واحدة بعد نهاية فترة البيع ،يجب على البائع إزالة السلع
والمعدات من الموقع.
 .9إذا طلب ْ
ت الشرطة أو ممثل إدارة التخطيط الحضري من البائع أن ينتقل إلى مكان آخر ،فيجب عليه
القيام بذلك.
 .10يجب أن يكون لدى البائع إشارة/عالمة واضحة ومرئية جيدا تخبر عن اسمه ورقم هاتفه.
 .11يجب على تاجر ساحة السوق بالميدان تقديم قسيمة البطاقة الضريبة ألخاصة بأصحاب الشركات
والسارية للسنة الجارية أو ترك معلومات عن اسمه أو اسم الشركة والرقم الشخصي أو الرقم التنظيمي
الضريبي للمؤسسة/النشاط ،والعنوان ورقم الهاتف .ويجب على البائع إبراز بطاقة صالحة لتعريف الهوية.
 .12ال يسمح لك ببيع السكاكين أو األسلحة أو المنتجات الشبيهة باألسلحة أو المتفجرات أو السلع النارية
القابلة لالشتعال أو السلع العنصرية أو المواد المخدرة الليبرالية أو المواد اإلباحية أو المواد األخرى
المماثلة التي تسبب اإلزعاج نظرا إلخاللها بالنظام العام.
 .13عند بيع المواد الغذائية ،يجب أن يكون النشاط مسجال في الخدمات البيئية وخدمة اإلنقاذ للبلدية.
 .14ال يجوز وضع السلع واألدوات والالفتات القابلة للتحرك خارج الميدان .يجب أال تكون األسقف أقل
من  2متر ارتفاعا فوق سطح األرض .في ساحة ميدان رودهوستوريت ،ال يجب بناء الجدران حول ساحة
السوق.
 .15في ساحات السوق بميادين فريستادستوريت ورودهوستوريت وأوسترا توريت ال يجب وضع أو
وقوف السيارات والمركبات في مكان البيع.
 .16في ميداني سمورتوريت ويمتوريت يمكن للبائع أن يضع بحد أقصى سيارة واحدة ( )1للتخزين أو
البيع منها .يجب أن تنحصر السيارة/المركبة بداخل حيز المكان المسموح باالنتفاع به.
 .17يجوز إيقاف السيارات/المركبات المستخدمة لنقل البضائع والمعدات مؤقتا أثناء التحميل والتفريغ،
ولكن يجب نقلها على الفور من المكان عند اكتمال هذه األعمال التأسيسية (في موعد ال يتجاوز الساعة
).)10:00
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 .18المغادرة من مكانك بساحة السوق قبل نهاية فترة البيع ،يجب أن تتم بطريقة بحيث ال يتم إزعاج أي
نشاط قائم أو غير ذلك من األنشطة الجارية في الميدان.
 .19على البائع ضمان أن يكون المربع/المكان نظيفا ومرتبا أثناء وقت البيع.
 .20البائع ملزم بتنظيف الساحة وإزالة النفايات وكذلك الحطام من الحركة .يجب أال يتم التخلص من
القمامة في سالل النفايات العامة ولكن يجب على البائع التعامل معها بوسيلته الخاصة .وينطبق هذا أيضا
على الضرر الناتج عن التحميل والتفريغ مثل تسرب النفط من السيارات أو أي تأثير آخر غير مسموح به
على سطح األساس.
 .21يجب دفع رسوم االنتفاع واستخدام المكان/المربع بساحة السوق قبل استخدام مكان البيع.
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