
 

 

AVTALE OM UTSALGSPLASS    
“NOE FOR DEG” 

ET MARKED FOR TING SOM TRENGER EN NY EIER 
    

Arrangør: Kristiansand kommune    

    

“Noe for deg” blir arrangert i Rådhuskvartalet. 

 

Kristiansand kommune vil tilrettelegge for et bærekraftig og redusert materielt forbruk 

for å følge opp ambisjonen om å redusere klimagassutslippene med 80% innen 2030 og 

bli mer sirkulære. Kommunen ønsker å bidra til å forandre bruk og kast‐mentaliteten til i 

større grad å ta vare på tingene man har, dele, bytte, oppgradere, fornye og reparere. 

For å nå disse målene vil større grad av sirkularitet med mer ombruk og reparasjon stå 

sentralt.   

Kommunen setter i gang et initiativ kalt «Noe for deg – «et marked for ting som trenger 

en ny eier» som rettes mot innbyggere og skal gi mulighet for ombruk og reparasjoner. 

Med dette ønsker kommunen å fremme og tilrettelegge for salg av brukte varer, lokale 

produkter og bærekraftig mat.   

    

1. Bord, stoler og hengere   
Alle utstillere får et bord, to stoler og noen kan få et stativ for å henge opp klær. 

Merk at kommunen ikke disponerer mange klesstativer. Kommunen vil tildele 

tilgjengelige klesstativer med noen kleshengere. Førstemann til mølla prinsippet 

vil gjelde.  

 

2. Hva kan selges?  

Kun brukte varer med høy kvalitet som elektroniske varer, klær og sko, leker, 

små møbler, sportsutstyr, vesker, kunst, kjøkkenutstyr og interiør, vintage klær, 

antikk med høy kvalitet osv. Lokalproduserte varer som mat og kunst kan også 

selges i markedet.  

Produkter med dårlig kvalitet, ødelagte varer, store møbler, skittent tøy, ødelagte 

klær, søppel og ting med lav salgbarhet kan ikke selges i markedet.  

 

3. Prissetting av varer 

Selgere bestemmer selv priser på varer, men i prinsippet er ikke dette et marked 

for «billigvarer». Produktene bør prissettes på forhånd. 
 

4. Økonomi    

Kristiansand kommune vil dekke alle økonomiske utgifter knyttet til å etablere, 

organisere og gjennomføre marked i en første fase. Å være med som utstillere vil 

sannsynligvis være gratis kun i starten. Det vil bli vurdert fortløpende hvor mye 

det vil koste å selge på markedet for å få inntekter til å dekke utgifter når 

markedet og konseptet er kjent og posisjonert.  

 

5. Åpningstider    
Noe for deg markedet skal gjennomføres første lørdagen i mnd. Tidspunkt fra kl. 

11:00 til kl.15:00 for publikum. Sted: Rådhuskvartalet – i kantinen. Hvis arealer i 

kantinen i Rådhuskvartalet blir fullt, kan man også bruke hallen og møterom i 

kjelleren. Rådhuskvartalet er åpent for rigging fra senest kl.09:45. Alle varene 



 

 

som skal selges må være utstilt litt før kl.11:00. Ingen kan forlate markedet før 

det stenges kl.15:00. Alle utstillere forplikter seg til å ha åpen «butikk» under 

hele åpningstiden. Det er avgjørende for et vellykket marked.  

    

6. Vakthold/ansatte i kommunen    
Rådhuskvartalet vil ha vakttjeneste fra kl.09:30 til kl.15:30. I åpningstiden vil en 

ansatt i kommunen være tilgjengelig om noe uforutsett skulle dukke opp. 

 

7. Markedsføring av Noe for deg marked 2022  

Noe for deg marked blir markedsført på kommunens sosiale medier.   I tillegg vil 

kommunen samarbeide med Kvadraturforeningen slik at de kan hjelpe med å 

annonsere markedet i forbindelse med Bylørdag. Dette gjennomføres samme dag 

som “Noe for deg” - første lørdagen i mnd. Kommunen vil tilrettelegge for musikk, 

noen barneaktiviteter, pop up opptredener, besøk av byens reparatører, sykurs og 

andre spennende aktiviteter. Dette gjør kommunen for å skape både interesse og 

gi et faglig innhold til markedet.   

    

8. Renhold   

“Noe for deg” ønsker å fremstå på en mest mulig klima- og miljøvennlig 

måte.  Utstillere må derfor sørge for at bordene og området rundt til enhver tid er 

ryddig og rent.  Ta med egnede avfallsdunker og ta ansvar for avfallsavhendingen 

dersom du skal selge noe som genererer avfall.  

    

9. Diverse 

Alle som selger mat, må være registrert hos 

Mattilsynet.  https://www.mattilsynet.no/    

Tilberedning av mat (steking, koking osv.) er ikke tillatt i Rådhuskvartalet.    

Utstillere må selv sørge for eventuell forsikring. Kommunen er ikke ansvarlig for 

varer og utstyr.  
 

    

10. Kontaktinformasjon   

 

Klima- og miljørådgiver: Elizabeth Rojas. Mobil: 99107415. 

E.post: elizabeth.rojas@kristiansand.kommune.no   
 

Forsknings- og innovasjonsrådgiver: Solvor Berntsen Stølevik. Mobil: 95227301. 

E-post: solvor.stolevik@kristiansand.kommune.no 
 

Miljørådgiver: Anne Line Gangså Tørresen: Mobil: 913 60 435. E-post: 

anne.line.gangsa.torresen@kristiansand.kommune.no 
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