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ORDENSREGLER FOR LOPPEMARKED 
på Gladsaxe Rådhusplads 2014 

 
1. Loppemarkedet omfatter de afmærkede, nummererede stadepladser, i alt 40 pladser.  

 
2. Privatpersoner kan afhænde egne eller uden vederlag erhvervede brugte genstande 

samt husflidsprodukter. 
 
Det er jfr. Næringsloven, § 10, under strafansvar ikke tilladt at sælge genstande, som 
er erhvervet med henblik på videresalg. 
 
Kommunen kan ikke drages til ansvar for skade, der opstår i forbindelse med hande-
len eller de produkter, der handles med. Eventuelle fornødne forsikringer må tegnes 
af indehaveren af stadetilladelsen. 

 
3. Der afholdes loppemarked på lørdage. 

 
Loppemarkedet er åbent for handel fra staderne fra kl. 09:00 til 15:00 i tidsrummet  
3. maj til 18. oktober 2014. Undtagen herfra er lørdag den 14. juni, lørdag den 12. juli, 
lørdag den 19. juli og lørdag den 23. august 2014. 
 
Opstilling af varer kan påbegyndes kl. 08:00 og skal være startet senest kl. 
09.30, ellers kan stadepladsen videresælges af kommunens tilsyn. 
Staderne skal være ryddede og ren-fejede senest kl. 16:00. 
 
Kommunen tager forbehold for anvendelse af pladsen til andre formål og kan aflyse 
markedsdagen med en uges varsel. 
 

4. OBS! 
Det er alene tilladt at køre ind og aflæsse genstande/produkter. Herefter SKAL par-
kering ske på parkeringsplads bag Rådhuset. (manglende overholdelse straffes med 
bøde). 

 
5. Enhver stadeholder skal overholde ordensreglerne. 

 
Anvisninger fra kommunens tilsyn og politiet skal straks efterkommes. 
 
Der henstilles til at stadeholderne skal anvende parkeringspladserne bag danseinsti-
tuttet efter aflæsning. 
 
Det er ikke tilladt at indtage stærke drikke. 
 
Kvittering for betaling af stadepladsen skal forvises på forlangende. Indehaveren skal 
være personligt til stede på pladsen. 
 
Handel med eller overdragelse af stadepladsen er ikke tilladt. 
 
Brugerne må ikke efterlade affald og vil være erstatningspligtige for eventuelle skader 
m.m. på stadepladsen. 
 
Der må ikke anvendes pløkker, spir, bolte eller anden form for fortøjning af boder, 
borde m.v. i belægningen. 
 
Enhver, der overtræder ordensreglerne eller er til gene for de øvrige, kan straks bort-
vises. 


