Torghandel – dags-eller månadskort
Clemenstorget
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, LUNDS KOMMUN
För senast uppdaterad version: www.lund.se/torghandel
Vid försäljning på Clemenstorget gäller Torghandelsstadga för Lunds kommun antagen av
kommunfullmäktige den 28 januari 1999, reviderad senast 27 maj 2010.
Avgift 2020
En ruta
Tider

Vardag

Lördag

70 kronor

110 kronor

Månadskort
910 kronor

Försäljningen äger rum helgfria dagar mellan kl 06.30 - 18.00. Undantag kan
förekomma vid enstaka större arrangemang inom kommunen.
Försäljare får tidigast kl 06.30 montera upp torgstånd, lägga upp varor e.dyl. på
försäljningsplatsen.
Försäljare skall inta sin plats senast kl 08.00. Varor, torgutrustning, fordon och skräp
från rörelsen skall vara bortförda från torget senast kl 18.00.

Månadskort
För er som vill köpa månadskort: Ni måste bedriva försäljning på er torgruta minst 3 dagar i veckan
vid tjänligt väder. Månadsplatser säljs från den 25:e i månaden innan. Den som hyr sin ruta/plats per
månad har förtur till samma ruta nästa månad, under förutsättning att regler och anvisningar har
följts.
Platsfördelning
Försäljningsbord placeras av försäljare i den ordning de anländer. Du kan sätta upp bord i en ruta
som inte är upptagen. Platsen tillhör den försäljare som hyrt rutan för dagen eller månaden.
Torgvakten kommer under dagen och tar upp avgift.
Upplysningsskyldighet
Uppgift om namn, person- eller organisationsnummer samt adress och telefonnummer lämnas till
torgvakt. Kopia av F-skattebevis kan också överlämnas.
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Stånd
All försäljning ska ske från egna bord som placeras inom försäljningsrutan. Bord skall ha normal
diskhöjd. Varor får inte exponeras till högre höjd än 1,5 meter. Ett salustånd skall hållas öppet men
får överspännas med markisväv. Parasoller får användas.
Namnskylt
Torgförsäljare, som är näringsidkare och yrkesmässigt säljer varor till konsumenter, är skyldiga att
enligt Lagen om tillfällig försäljning (1990:1183) informera kunder om sitt namn, postadress och
telefonnummer på en väl synlig skylt.
Belamring
Försäljning får endast ske på upplåtna platser. Kundgångar för trafik, utmed eller mellan
försäljningsplatser, får inte belamras med varor eller redskap.
Varor
Sortering av otjänliga varor får ej förekomma på torget, normal gallring av skadade varor är dock
tillåten. Vid försäljning av livsmedel gäller särskilda bestämmelser och författningar. Miljönämndens
tillstånd skall finnas om så krävs enligt livsmedelslagen.
Renhållning
Torgförsäljare är skyldig att städa efter sig och föra bort avfall och annat skräp från saluplatsen.
Eventuell uppställd container kan användas. Sortering av avfall skall ske enligt gällande
bestämmelser.
Fordon

Under följande tider är fordon tillåtna på torget

Vid försäljningstidens början och slut får försäljare tillfälligt ställa upp fordon för lastning och
lossning, dock högst två motorfordon vardera. Följande tider gäller:
Morgon
kl 06.30 - 09.00
Eftermiddag
kl 17.30 - 18.00
Tillfällig lastning och lossning av varor under försäljningstid får ske från fordon parkerade inom
befintliga lastzoner intill Clemenstorget.
Överträdelse
Om torgförsäljaren bryter mot dessa villkor, lämnar vilseledande uppgifter om sig själv, icke iakttar
bestämmelserna i torghandelsstadgan eller brister i allmän ordning och skötsamhet, har torgvakten
rätt att avstänga försäljaren.
Inskränkningar
Tekniska förvaltningen äger tillträde till torgplatsen för utförande av nödvändiga reparations-,
underhålls- och ombyggnadsarbeten.
Upplysningar lämnas även av LKPs torgvakt på tel nr 070-823 24 53.

Torghandel, Clemenstorget, version maj 2020

2

