Riktlinjer för torghandel
Kungstorget

Olskrokstorget

Kapellplatsen

Kvilletorget

Välkommen!
Letar du efter en försäljningsplats på en
central och blomstrande torghandel?
Kungstorget, Kapellplatsen, Kvilletorget och Olskrokstorget ligger alla i centrala
Göteborg. De har använts som salutorg sedan början av 1800-talet. Här möter du
som torghandlare en handel med historia långt bakåt i tiden. Hit är alla välkomna
som vill sälja hantverk eller livsmedel.
Sex dagar i veckan är torget en uppskattad mötes- och handelsplats.
På torget kan du ansöka om en fast plats, eller betala per tillfälle. En fast plats
får du genom att teckna avtal med GöteborgsLokaler, minst sex månader med
förlängning.

Öppettider
Försäljning sker årets alla veckor
måndag – fredag: 08.00 – 18.00
lördag: 10.00 – 15.00
Ingen torghandel röda dagar. Senast 15 minuter efter försäljningstidens slut ska
varor och redskap vara bortplockade och platsen städad.

Priser
Avgifterna avser torgplatser varav ca 2x3 m

Fast plats: 500: - /månad
Tillfällig plats: 200: - /dag
Hyra betalas kvartalsvis vid fast plats. Betalning av korttidsuthyrning görs
mot faktura.

Fast torgplats
Vi hyr ut torgplatser på 6-månaders avtal där uppsägningstiden är 1 månad.
Avtalen förlängs automatiskt på samma tid om det inte sägs upp.
Hyran betalas kvartalsvis i förskott.
Uppsägning av årsplats ska ske skriftligen till GöteborgsLokaler.

Tillfällig torgplats
Önskas tillfällig torgplats så bokas det senast 14 dagar innan försäljningsdag.
Korttidsuthyrningar görs med bekräftelse på mail till hyresgästen
Tillfällig torgplats uthyres i mån av plats. Hyran betalas mot faktura.

Ideell förening/skolklass/UF-företag
Om ni är:
Skolklass som vill tjäna ihop till klassresan
UF-företag som vill testa på att sälja sin produkt
Förening med ideell verksamhet.
Då lånar GöteborgsLokaler ut kostnadsfri torgplats i mån av plats.

Parkering och bortforsling
Parkering på torgytan är ej tillåtet. Om vissa fordon och vagnar parkeras på torgytan, ska den användas till rent försäljnings syfte.
November-mars kan GöteborgsLokaler erbjuda hyresgäster med kylskadliga produkter tillstånd för parkering av fordon på torgytan. Skälet för undantaget är främst
att kunna erbjuda torghandel även under den kalla årstiden.
Vissa fordon och vagnar med särskild användning till exempel livsmedelsvagnar
tilldelas tillstånd av GöteborgsLokaler.

Saluplatsen skall vara utrymd senast 15 minuter efter försäljningstidens slut och lämnas i samma skick man anlände.

Städning
• Torghandlaren som hyr platsen är själv ansvarig för att säljplatsen lämnas i samma skick som vid ankomst.
• Hyresgästen ansvarar själva för bortforsling av avfall och skräp.
• Vid brott av dessa regler kommer hyresgästen debiteras för städkostnaden.
Riktlinjerna är underordnade de lokala torghandelsstadgan ordningsföreskrifterna
för torghandel som gäller för Göteborgs kommun.

Säkerhet och regler
Vi vill leverera en trevlig upplevelse för våra besökare och därför hjälps vi åt att
minimera riskerna för olyckor.
• Väggar och tak till torgstånden ska spännas fast.
• Gångar och räddningsvägar mellan torgplatserna ska vara fria från varor, stöd till
torgstånden och vindlinor.
• Placera inte utstickande varor på marknivån så att de riskerar att skada förbipasserande.
• Elkablar till torghandlare ska läggas i kabelskydd eller markeras på tydligt sätt för
att förhindra fallolyckor.

Produkter och hantverk

Hyra/boka torgplats

Att blanda olika varutyper skapar merförsäljning för torghandlare och gynnar
handeln i stort. På salutorgen i Göteborgs stad vill man fokusera på försäljning av
livsmedel och hantverk.

Skicka e-post till hanna.blomqvist@goteborgslokaler.se
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Exempel på godkända verksamheter/varor:
Frukt & bär
Grönsaker & svamp
Ägg
Kryddor
Blommor, plantor & fröer
Ost & sylt
Hantverk
Livsmedelsvagn

ГГ

Namn

ГГ

Org.nr/personnummer

ГГ

Faktureringsadress

ГГ

Telefonnummer

ГГ

Datum ansökan avser

ГГ

Antal platser

ГГ

Vilken/vilka varor man avser försälja

Du kan även fylla i formuläret på vår hemsida www.goteborgslokaler.se
Kontakta oss senast 2 veckor innan önskad säljperiod.

Exempel på ej godkända verksamheter/varor:
Elektronik
Abonnemang
Kläder
Knivar

Frågor
Det är GöteborgsLokaler som ansvarar för
torgplatserna på Kungstorget, Kapellplatsen,
Olskroken och Kvilletorget.
Varor som kräver kyla/värme som säljs företrädesvis från vagn/bil
skall ha utrustning som är godkänd av miljöförvaltningen.

Vid frågor kontakta:
Kontakta Hanna Blomqvist, 031-335 01 14
E-post: hanna.blomqvist@goteborgslokaler.se
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