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JORDGUBBENS DAG i VARA – ETT HÅLLBART EVENEMANG!   
 
Jordgubbens Dag i Vara är ett miljömärkt event genom Håll Sverige Rent. Ambitionen är att 
minska eventets miljöpåverkan. Du som försäljare är en viktig kugge och förutsätts ha samma 
ambition. 
 

Den sociala hållbarheten är viktig. Jordgubbens Dag i Vara upplevs tillgänglig, säker och trygg. 
Besökare möts av ett gott värdskap och känner sig välkomna. Ingen känner sig pålurad produkter 
eller tjänster. Som försäljare har du ansvar för din egen försäljning och bidrar till en positiv 
helhet. 
 

Du som försäljare tar del av nedanstående punkter innan du gör klart din bokning.  

 Marknadsplatserna är 3x3 meter. Din försäljning ryms helt och hållet på den yta du bokat.  
 

 För att säkra din plats ska beloppet för din bokning finnas hos Vara kommun senast 14 

dagar efter bokningstillfället. 
 

 Du agerar med ett gott värdskap, vilket innebär att kunder bemöts respektfullt och vänligt. 

Ingen känner sig lurad eller förbisedd.  
 

 Trivsel mellan kollegor gör miljön trivsam även för publik och kunder.  
 

 Du hjälper till så att framkomligheten är god under hela försäljningstiden. Publiken behöver 
plats att cirkulera och räddningstjänsten måste alltid kunna komma fram.  

 

 Utdelning av reklammaterial såsom flyers och ballonger resulterar i mycket onödigt skräp. 
 

 Ditt avfall sorteras i fraktionerna  
o Plastförpackningar 

o Kartong/Wellpapp 

o Brännbart 

o Glas 

o Metall 

o Pant 

Behöver du hjälp med sophanteringen kontaktar du evenemangets miljövärdar! 

 Vid onormal nedskräpning, efterlämnad elektronik eller miljöfarligt avfall debiteras 
hyresgästen för städning utifrån ett självkostnadspris. 
 

 Som försäljare på Jordgubbens Dag i Vara förväntas du i övrigt följa Marknadsarrangörs-

föreningens (MAF) rekommendationer.  
 

http://static.maf.nu/docs/maf/rek-och-best-svensk-marknadshandel-swe-and-eng.pdf  
 

Jag har tagit del av ovanstående villkor (sätt ett kryss i rutan)  

http://static.maf.nu/docs/maf/rek-och-best-svensk-marknadshandel-swe-and-eng.pdf

