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Tillståndsvillkor för glasskiosker
Avfall
Hyrestagaren ska skaffa sig de tillstånd som anknyter till försäljningen, hålla området snyggt
och på sin beskostnad sköta om insamling av skräp i kioskens närområde och
avfallshanteringen. Aktören ska sköta om att flytande och fast avfall samlas in samt att de
avfallskärl som finns vid försäljningsplatsen töms tillräckligt ofta och hålla försäljningsområdet
snyggt. I natuen eller i vattnet får inte kastas eller lämnas flytande eller fast avfall. Avfall får
inte heller föras till allmänna avfallskärl i till exempel parker eller småbåtshamnar.
Musik
Hyrestagaren kan spela musik med måttfull volym, om det inte medför olägenheter för
omgivningen.
Elektricitet
Hyrestagaren skaffar själv ett elavtal.
Verksamhet på arrendeområdet
Hyrestagaren är skyldig att på egen bekostnad ansöka om de tillstånd som behövs för
verksamheten och göra eventuella anmälningar till myndigheterna. Verksamheten ska stämma
överens med gällande lagstiftning och god affärssed. Den huvudsakliga verksamheten på
försäljningsstället är glassförsäljning så man får inte ha en grillpunkt eller något motsvarande
bredvid kiosken. På verksamhetsområdet får inga bestående konstruktioner byggas.
Växtplanteringar får inte planteras på allmänt område utan stadens tillåtelse. Glasskiosken får
ha maximalt 12 kundplatser eftersom det inte finns någon kundtoalett (förodningen Jord- och
skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen i anmälda livsmedelslokaler, 3 §).
Kiosken ska transporteras bort genast då arrendetiden har gått ut.
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Hygien
Hyrestagaren försäkrar sig om tillgång på hushållsvatten, och sköter om hygienen på området.
Föda för till exempel skadedjur, som råttor, eller fåglar får inte lämnas utanför kiosken. De
personer som arbetar i glasskioskerna ska ha ett giltigt hygienpass.
Trafiksäkerhet
Vid placeringen av glasskiosken ska man ta hänsyn till trafiksäkerheten. Förbipasserande ska
kunna röra sig utan hinder på området. Glasskioskens slutliga plats ska ses ut tillsammans med
kommuntekniken.
Sanktioner
För verksamhet som strider mot tillståndsvillkoren ges följande sanktioner:
-

1:a gången, en skriftlig anmärkning

-

2:a gången, fasta böter på 100 € (moms 0 %)

-

3. gången, indragning av hyresrätten
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