
Anvisningar till dig som ska sälja på Södra Esplanaden 
Vid försäljning på Södra Esplanaden gäller Torghandelsstadga för Lunds kommun, 
antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 1999.  

Avgift 

• En plats, 4,0 m lång och 2,0 m bred. Lördag avgiftsfritt.

Tider 

• Försäljningen äger rum helgfria lördagar mellan 06.30 – 15.00
• Försäljare får tidigast kl 06.30 montera upp bord, lägga upp varor eller dylikt på

försäljningsplatsen.
• Försäljare sa inta sin plats senast kl 09.00.
• Varor, bord och skräp från rörelsen ska vara bortförda genom försäljarens försorg

från platsen senast kl 15.00.
• Undantag kan förekomma vid enstaka större arrangemang inom kommunen.

Platsfördelning 

• Bord placeras i trädallén mellan Kastanjegatan och Tullgatan i den ordning som
försäljare anländer.

Upplysningsskyldighet 

• Uppgift om namn, person- eller organisationsnummer samt adress och
telefonnummer ska lämnas till torgvakt. Kopia av F-skattebevis kan också
överlämnas. Lag om särskild skattekontroll (1998:514).

Varor 

• På Södra Esplanaden får endast begagnade varor säljas, så kallade
loppmarknadsvaror.

Renhållning 

• Försäljare är skyldig att städa efter sig och kartonger, papper samt överblivet
avfall ska kastas i sopcontainer, som är placerad i Södra Esplanadens allé.

• Under vintertid ska kartonger, papper och överblivet avfall tagas med hem igen.
• Avfallet får absolut inte placeras vid fastigheter längs Södra Esplanaden!



Fordon 

• Fordon eller släpvagn får inte i något fall framföras eller ställas upp på Södra
Esplanadens marknadsplats (gångbanor, grusgångar i och intill allén).

Överträdelse 

• Om försäljaren i något hänseende bryter mot dessa villkor, lämnar vilseledande 
uppgifter om sig själv, icke iakttar bestämmelserna i torghandelsstadgan eller 
brister i allmän ordning och skötsamhet, äger torgvakt rätt att avstänga 
försäljaren.
Upplysningar lämnas även av torgvakten på telefonnummer 070-823 24 53.

Tekniska förvaltningen, Lunds kommun 2022-01-01
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