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Ordna ett evenemang – Lovisa stad konkurrensutsätter evenemangsområden för 

bostadsmässosommaren 

Lovisa stad erbjuder evenemangsarrangörer möjlighet att reservera en plats på 

evenemangsområdena Torget och Gamla strand för bostadsmässan 7.7–6.8.2023. Torget kan 

börja användas redan torsdag 22.6.2023, om man så vill. Torget är avsett som ett 

evenemangs- och vistelseområde med program och matservering. Gamla strand lämpar sig 

bäst för torg- och marknadsförsäljning. 

TORGET 

Total areal 2 800 m2, kullerstensbeläggning, norra ändans parkeringsplatser asfalterade. I 

planeringen behöver ojämnheterna och lutningen beaktas. Räknat diagonalt från nordvästra 

hörnet till sydöstra hörnet är höjdskillnaden cirka 3,2 meter (se bilaga 2). 

 

I anbudet ska anges: 

− föreställningsområdets storlek och läge 

− programutbudets omfattning, kvalitet och karaktär 

− koncept för matserveringstjänsterna och användning av området 

− kapacitet och sätt att genomföra sanitetslösningarna. 

 

Programmet tidsplaneras i samarbete med koordineringsgruppen för bostadsmässan – för 

att det inte ska bli överlappningar med bostadsmässans artistkvällar. Programmet 

tidsplaneras också tillsammans med Skeppsbron, Bruket samt övriga evenemangsplatser, 

och man kommer överens om saker tillsammans. 

 

Evenemangsaktören ansvarar för ordningsövervakningen på området och för att dagligen 

hålla området snyggt och rent. Aktören sköter också slutstädningen. 

 

Färdig stadsinfrastruktur: 

− vattenanslutning kran 25 millimeter 

− elanslutningar: 9 x 16 A schuko, 2 x 16 A kraftström, 1 x 32 A kraftström 

− ingen möjlighet till avlopp. 

 

Evenemangsaktören har kostnadsansvaret för anläggningen av ytterligare infrastruktur i 

området. 
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GAMLA STRAND 

Total areal 6 700 m2, sandplan, på Lovisavikens västra strand mittemot bostadsmässområdet 

på Drottningstranden. Det går en flytande gångbro till Gamla strand. 

 

Lovisa stad och evenemangsaktören utarbetar i samarbete en utformningsplan för rutterna. I 

övrigt ska evenemangsaktören presentera i sitt anbud en plan för användningen av området, 

till exempel streetfood-verksamhet eller godisförsäljning i marknadsstil, försäljningsstånd för 

torgvaror, loppmarknad eller dylik verksamhet. 

 

Evenemangsaktören ska ange kapaciteten och genomförandesättet för sanitetslösningar. 

 

Evenemangsaktören ansvarar för ordningsövervakningen och för att dagligen hålla området 

snyggt och rent. Aktören sköter också slutstädningen. 

 

Färdig stadsinfrastruktur: 

− vattenanslutning i omklädningshytt 

− elanslutningar: schuko, 16 A, 32 A 

− avlopp kan anläggas. 

 

Evenemangsaktören har kostnadsansvaret för anläggningen av ytterligare infrastruktur i 

området. 

 

Grunder för valet av anbud 

 

Operativ plan – Affärsidé 60 %, av vilket 

− 20 % verksamhetsplanens attraktivitetsfaktorer 

− 20 % verksamhetsplanens genomförbarhet 

− 20 % aktörens tidigare erfarenhet och referenser 

 

Anbud på säsongshyra 40 % 

 

Ansök så här 

 

Skicka in ditt skriftliga hyresanbud med bilagor senast 16.1.2023 klockan 12.00 antingen till 

Lovinfo, Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa, eller per e-post till lovinfo@loviisa.fi. Märk 

kuvertet med eller skriv in i kommentarsfältet: Anbud Evenemangsområden. 

 

I hyresanbudet ska anges den totala säsongshyran per evenemangsområde som ett enda pris 

(moms 0 %). Hyresanbud som anges på annat sätt godkänns inte. 
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Lämna följande bilagor till anbudet: 

− utdrag ur handelsregistret 

− evenemangsområdesspecifik verksamhetsplan 

− intyg över betalda skatter och socialskyddsavgifter samt intyg från försäkringsbolag 

över att de lagstadgade försäkringspremierna betalats. 

 

Intygen får inte var äldre än tre (3) månader räknat från den sista inlämningsdagen för 

anbuden. Om företagaren eller företaget har skatteskulder eller obetalda 

försäkringspremier, ska den betalningsplan som godkänts för dem framgå av intyget. 

 

BILAGOR 

a) Karta över evenemangsområdet på torget 

b) Torgets höjdnivåer 

c) Karta över Gamla strand 

 


