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POP UP LAXÅ 2021 
 

Avtal om nyttjande av POP UP LAXÅ, utställnings- & handelslokal på Laxå centrumtorg. 
 
Mellan den 14 juni och 21 augusti finns möjlighet till gratis exponering i Pop-Up Laxå, en 
butiksyta på 25 m2 med möjlighet för utställning och försäljning.  
Erbjudandet omfattar dig som är konstnär, konsthantverkare, designer, utställare, 
mathantverkare eller liknande. Erbjudandet omfattar både privatpersoner samt 
momspliktiga näringsidkare vare sig man bor eller verkar i Laxå kommun eller inte.  
 
Jag som undertecknande utställare/försäljare förbinder mig att: 

 Under avtalade två veckor bemanna lokalen under följande tider 
vardagar 12.00 – 18.00 och lördagar 12.00 – 16.00. (OBS! lokalen är larmad under vissa 
tider, se bifogad larminformation). Löser ni ut larmet kan ni bli ersättningsskyldiga 

 Följa för mig gällande lagstiftning avseende försäljning, moms och skatt etc. 

 Säkerställa att nyckeln förvaras säkert och oåtkomligt för obehöriga 

 Ekonomiskt ersätta förlorad nyckel eller åsamkad skadegörelse i lokalen  

 Mat inte tillagas eller serveras samt att alkohol inte serveras eller nyttjas i lokalen 

 Gällande Corona-restriktioner efterföljs  

 Kontakta förevarande utställare/försäljare för att överenskomma om överlämning av 
nyckel mot uppvisande av detta avtal 

 Lokalen är städad och samtliga produkter avlägsnade vid överlämning av nyckel till 
efterföljande utställare/försäljare. Överlämning sker enlig överenskommelse mellan 
lördag kl. 16.00 till söndag kl. 12.00 mot uppvisande av ett avtal gällande nästföljande 
två veckor 

 Maila en bild och kort text som kan användas i marknadsföringssyfte  
 

Kontakt:  

Kulturchef Tomas Dahlberg: 0584-47 31 08, tomas.dahlberg@laxa.se  

Näringslivsutvecklare Anna Wiktorsson: 072-453 89 34, anna.wiktorsson@laxa.se 

Växel: 0584-47 31 00, kommun@laxa.se  

 

Jag uppfyller kriterierna för att omfattas av möjligheten till att nyttja lokalen på 

Centrumtorget Laxå under två veckor och förbinder mig att följa avtalade öppettider samt 

övriga regler för nyttjande av POP UP LAXÅ under avtalad tid. 

 

 

Avtalad tidsperiod: från: ……………………….. till: ……………………….. 

 

Datum: ………………………………. 

 

Underskrift: ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Namnförtydligande: ……………………………………………………………………………………………………. 

 

E-post: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefonnummer: ……………….……………………………………………………..………………………………… 

 

För Laxå kommun: ……………………………………………………………………………………………………… 
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POP UP LAXÅ 2021 
 

Larm –  
 
POP UP LAXÅ, utställnings- & handelslokal, Laxå centrumtorg. 
 

Lokalens larm sköts av andra näringsidkare i byggnaden. 

Därför kan ni bara befinna er i lokalen under följande tider: 

 

Måndag till fredag  7.00 – 19.30 

Lördag & söndag  9.30 – 19.30 

 

 

OBS!  

 Måndag till fredag larmar kommunen av på morgonen och Biljarden aktiverar larmet 

på kvällen.  

 Lördag och söndag larmar Livsmedelsbutiken i samma byggnad av på morgonen 

varför det är viktigt att kontrollera att de har öppnat innan ni går in i lokalen. 

Biljarden aktiverar larmet på kvällen. 
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