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   FISKARNAS ANMÄLAN

TIDTABELL OCH ANMÄLAN
Anmälningstiden börjar 14.5.2020. Anmälningen ska göras på evenemangets webbplats se-
nast 15.8.2020 eller med ett formulär som ska skickas på posten och vara arrangören tillhan-
da senast 15.8.2020. Försäljningsplatserna delas ut genom utlottning (SKAL r.f.) Platsnumret, 
instruktionerna för deltagande, säljaravtalet och räkningen skickas i slutet av augusti via den 
kommunikationskanal som du valt.

Elektronisk anmälan: www.silakkamarkkinat.fi
Anmälan per post: Helsingfors Evenemangsstiftelse / Strömmingsmarknaden i Helsingfors, 
Kalevagatan 6 A, 00100 Helsingfors 

OBS! Betalda avgifter för försäljningsplatser återbetalas till företagarna om arrangören blir 
tvungen att inställa evenemanget till exempel på grund av samlingsförbud. För närvarande 
(7.5.2020) arbetar vi med evenemangsarrangemangen enligt normal tidtabell, men vi följer 
aktivt med de anvisningar som utfärdas av Helsingfors stad och myndigheterna.

Strömmingsmarknaden 
4–10.10.2020 

Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15

Strömmingsmarknaden tar över Salutorgets omgivning i början av oktober.  
Evenemangets ingång är på Blomstertorget. Där finns Skärgårdsbotorget som fylls med 
säsongens delikatesser och hantverkarnas försäljningsstugor. Fiskarnas båtplatser finns 
i Kolerabassängens östra del. I sektorn på Salutorgets västra sida byggs upp  
Fiskargränden.  Där finns försäljningsplatserna för fiskarna på land.

Innehåll
Fiskarnas anmälan   s. 1
Försäljningsplatsernas priser  s. 2
Villkor för beviljande av fiskarplats  s. 4
Ansökningsanvisning för skärgårdsbotorget s. 5
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KAJPLATS:
Meddela på formuläret storleken av din båt, ditt behov av elektricitet och önskade  
tilläggstjänster. 
Försäljningsplats Kajplats för fiskare i Kolerabassängen 10,00 €
På alla priser tillkommer moms 24 %.

I hyran ingår, Kajplats för fiskare: 
• driftel och elanslutning (16A / 32A)
• ordningsvakt- och väktartjänster
• avfallshantering med källsortering
• rätt att använda tappställe för vatten
• toalett för personal med möjlighet till handtvätt
• synlighet på informationstavlorna och webbplatsen (finska, svenska, engelska)
• evenemangsrådgivning
• 
Avgiftsbelagda tilläggstjänster, Kajplats för fiskare
Den sökande kan köpa följande tilläggstjänster av evenemangsarrangören. Det är viktigt 
att du meddelar om du behöver en parkeringsplats när du anmäler dig till  
evenemanget. Området för mellanlagerparkering på Salutorget är mycket begränsat och 
det fylls i den ordning som anmälningarna kommer in, 1 plats per fiskare. På alla priser 
tillkommer moms 24 %.

• betalterminal + kvittensrullar, 120 €
• kassaapparat + kvittensrullar, 100 €
• mellanlagerparkering för bil eller släpvagn 1 st., Salutorget 50,00 €
• parkering för kylbil och el i st., Salutorget 130,00 € 
• fordonsparkering 1 st., i närheten av Salutorget 30,00 €

Strömmingsmarknaden 4–10.10.2020 
Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15

FÖRSÄLJNINGSPLATSERNAS PRISER
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FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE PÅ LAND, 
stuga på Fiskargränden:
Fiskarstugans mått är bredd ca 3 m, djup ca 2,0 m.  
Dörren finns på stugans bakre vägg och den kan låsas med eget hänglås.

Försäljningsställe Fiskarstuga 250,00 €
På alla priser tillkommer moms 24 %.

I hyran ingår, stuga på Fiskargränden: 
• försäljningsstånd
• driftel och elanslutning (2 000 W / 16A)
• ordningsvakt- och väktartjänster
• avfallshantering med källsortering
• rätt att använda tappställe för vatten
• toalett för personal med möjlighet till handtvätt
• namnskylt, synlighet på informationstavlorna och webbplatsen  

(finska, svenska, engelska)
• evenemangsrådgivning

Tilläggstjänster, stuga på Fiskargränden
Den sökande kan köpa följande tilläggstjänster av evenemangsarrangören. Det är viktigt 
att du meddelar om du behöver en parkeringsplats när du anmäler dig till evenemanget. 
Parkeringsområdet på Salutorget är begränsat och det fylls i den ordning som  
anmälningarna kommer in, 1 plats per fiskare. På alla priser tillkommer moms 24 %.

• 3 st. hyllor på stugans bakvägg 0,00 €
• Främre väggskiva 80 cm, 0,00€
• betalterminal + kvittensrullar, 120,00
• kassaapparat + kvittensrullar, 100,00 €
• mellanlagerparkering för bil eller släpvagn 1 st., Salutorget 50,00 €
• kylbilsparkering och el 1. st., Salutorget 130,00 € 
• fordonsparkering 1 st., i närheten av Salutorget 30,00 €
• extra el 32A, 300,00 €

Strömmingsmarknaden 4–10.10.2020 
Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15

FÖRSÄLJNINGSPLATSERNAS PRISER
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• Den som lämnar anmälan ska visa upp ett intyg som utfärdats av myndighet om 
att fiskaren själv fiskat och tillrett den fisk som är till salu (Registret över  
kommersiella fiskare/NTM-centralen).

• Den som lämnar in anmälan har minst 500 kg produkter som tillretts av  
strömming och vassbuk som fiskaren fiskat själv. 

• Den huvudsakliga försäljningsprodukten för den som lämnar in anmälan ska 
vara strömming

• Alla livsmedel som är till salu ska ha etiketter när försäljningen börjar
• Varje försäljningsbåt ska ha en tavla/ett meddelande som anger med vilket 

FIN-registrerat fiskefartyg de sålda produkterna fiskats
• Aktören lämnar en skriftlig presentation av sig själv och om hela det  

produkturval som är till salu på marknaden. Uppgifterna publiceras på  
evenemangets webbplats.

• Aktören fogar också en bild eller bilder på sina produkter till ansökan  
(det går även med en länk till en webbplats/Facebooksida).

• Aktören förbinder sig att hålla sitt försäljningsställe öppet i enlighet med  
marknadens öppettider.

• Aktören tar på förhand reda på de skyldigheter som anknyter till aktörens  
verksamhet (t.ex. skatte-, arbetsgivar-, miljö- och hälsovårdsmyndigheterna).

• Aktören erbjuder kunderna möjlighet att betala med kort eller mobilbetalning. 
En kortbetalningsapparat kan hyras av arrangören.

• Aktören använder endast biologiskt nedbrytbara bestick, kärl, smakprovskop-
par eller livsmedelsfickor (livsmedelsförsäljare) för servering och provsmakning 
av mat och drycker.

Faktureringstidtabell
Platsnumret, instruktionerna för deltagande, säljaravtalet och räkningen  
skickas via den kommunikationskanal som du valt i slutet av augusti.

Förfallodag för avgiften för försäljningsstället: 15.9.2020
Helsingfors evenemangsstiftelse förbehåller sig rätten att ändra  
faktureringstidtabellen.

Missbruk
• Endast hyresgästen får ha verksamhet i försäljningsståndet. Det är inte möjligt 

att ordna verksamheten som underleverans eller att vidareöverlåta hyresrätten 
eller en del av den.

• Försäljningen av produkter som har bristfälliga etiketter eller som förvaras på 
ett felaktigt sett avbryts.

• Aktören ska hålla sig till det produkturval som aktören meddelat i ansökan.
• Det är möjligt att hyra ett försäljningsställe per företag/förening/person.  

Om samma aktör anmäler sig till försäljningsplatser i olika företags namn  
(t.ex. dotterföretag, bifirma e.d.), avvisas samtliga anmälningar som samma 
aktör lämnat in.

Strömmingsmarknaden 4–10.10.2020 
Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15

VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV FISKARPLATS
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Tidtabell och ansökan
Anmälningstiden för försäljare börjar 14.5.2020. Ansökan sker med evenemangets 
officiella ansökningsformulär elektroniskt senast 31.7.2020. De sökande informeras 
om antagningen ca en vecka efter att ansökningstiden gått ut. Uppgifterna om  
antagna aktörer (t.ex. säljarens presentation) överförs automatiskt från formuläret 
till webbplatsen. Elektronisk ansökningsblankett: www.silakkamarkkinat.fi .

OBS! Betalda avgifter för försäljningsplatser återbetalas till företagarna om  
arrangören blir tvungen att inställa evenemanget till exempel på grund av samlings-
förbud. För närvarande (27.4.2020) arbetar vi med evenemangsarrangemangen 
enligt normal tidtabell, men vi följer aktivt med de anvisningar som utfärdas av  
Helsingfors stad och myndigheterna.

Stuga på Skärgårdsbotorget
Stugans mått är bredd ca 2,5 m, djup ca 2,0 m.  
Dörren finns på stugans sidvägg och den kan låsas 
med eget hänglås.
Försäljningsställe i stuga på Skärgårdsbotorget 550 €.
På alla priser tillkommer moms 24 %.

I hyran ingår: 
• försäljningsstånd
• driftel och elanslutning (2 000 W)
• ordningsvakt- och väktartjänster
• avfallshantering
• rätt att använda tappställe för vatten
• thermo-bajamajas för personalen med möjlighet för handtvätt
• namnskylt, synlighet på informationstavlorna och webbplatsen  

(finska, svenska, engelska)
• evenemangsrådgivning

Tilläggstjänster
Den sökande kan köpa följande tilläggstjänster av evenemangsarrangören.  
På alla priser tillkommer moms 24 %.

• 3 st. hyllor på stugans bakvägg 0,00 €
• regnskydd till stugan (på sidan om försäljningsdisken) st., 30,00 €
• betalterminal + kvittensrullar, 120,00 €
• kassaapparat + kvittensrullar, 100,00 €
• fordonsparkering 1 st., i närheten av Salutorget 30,00 €
• extra el 16A, 100,00 € 

ANSÖKNINGSANVISNING FÖR SKÄRGÅRDSBOTORGET 
(hantverkare och mat som köps med, inte mat som äts på plats)

Strömmingsmarknaden 4–10.10.2020 
Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15



6

Faktureringstidtabell
När den sökande tar emot uppgift om antagning, får den sökande inom några dagar 
en faktura på avgiften för försäljningsstället till den e-postadress eller e-faktu-
raadress som den sökande meddelat på ansökningsblanketten. Genom att betala 
avgiften reserverar försäljaren försäljningsstället. Om försäljaren inte betalar  
fakturan senast på förfallodagen, går platsen till den följande försäljaren på  
reservplats i motsvarande produktkategori.

Förfallodag för avgiften för försäljningsstället: 15.09.2020
Helsingfors evenemangsstiftelse förbehåller sig rätten att ändra  
faktureringstidtabellen.

Minimikrav på den sökande
• En försäljningsstuga kan hyras ut till ett företag, en förening eller privatperson
• Stugan hyrs ut för hela den tid som evenemanget pågår
• Vi hyr inte försäljningsställen t.ex. till vagnar eller tält
• Den sökande lämnar in en skriftlig presentation av sig själv och av det  

produkturval som är till salu på marknaden
• Den sökande fogar bilder på sina produkter till ansökan  

(det går även med en länk till en webbplats/Facebooksida)
• Den sökande förbinder sig att hålla sitt försäljningsställe öppet i enlighet  

med marknadens öppettider
• Aktören tar på förhand reda på de skyldigheter som anknyter till aktörens  

verksamhet (t.ex. skatte-, arbetsgivar-, miljö- och hälsovårdsmyndigheterna).
• Aktören använder endast biologiskt nedbrytbara bestick, kärl, smakprovskop-

par eller livsmedelsfickor (livsmedelsförsäljare) för servering och provsmakning 
av mat och drycker.

• Företag lämnar in handelsregisterutdrag

Som merit räknas
• Produkterna har en stark koppling till strömming, fiske, den maritima miljön  

eller boendet i skärgården.
• Produkterna har tillverkats i Finlands skärgård eller har ett inhemskt  

ursprung i övrigt.
• Produkterna är högklassiga och ekologiska (utmärkelser, certifikat).
• Produkterna tillverkas själva.
• Produkternas huvudsakliga målgrupp är stadsbor och inrikes resande.
• Den sökande bjuder kunderna på smakprov (livsmedelsförsäljare).

Dela försäljningsställe med en annan sökande
Flera aktörer kan dela på ett försäljningsställe. Då gör varje försäljare sin egen 
ansökan där försäljaren presenterar verksamhet och sina produkter. I punkten 
”Dela försäljningsställe med flera försäljare” på ansökningsformuläret” antecknar 
den sökande namnet eller namnen på de försäljare som ansöker om ett gemensamt 
försäljningsställe.

Missbruk
• Endast hyresgästen får ha verksamhet i försäljningsståndet. Det är inte möjligt 

att ordna verksamheten som underleverans eller att vidareöverlåta hyresrätten 
eller en del av den.

• Aktören ska hålla sig till det produkturval som aktören meddelat i ansökan. Det 
är t.ex. inte möjligt att byta ut handarbeten mot matprodukter efter att ansökan 
skickats in.

• Det är möjligt att hyra ett försäljningsställe per företag/förening/person. Om 
samma aktör ansöker om försäljningsplatser i olika företags namn (t.ex. dotter-
företag, bifirma e.d.), avvisas samtliga anmälningar som samma aktör lämnat in.

• Om avgiften för försäljningsstället förblir obetald, har arrangören rätt att ge 
platsen till den följande aktören.

ANSÖKNINGSANVISNING FÖR SKÄRGÅRDSBOTORGET 
(hantverkare och mat som köps med, inte mat som äts på plats)

Strömmingsmarknaden 4–10.10.2020 
Sö–fr kl. 9–19, lö kl. 7–15


