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Söker du försäljningsplats på nå-
gon av staden försäljningstorg?
Kungstorget, Kapellplatsen, Kvilletorget 
och Olskrokstorget ligger alla i centrala 
Göteborg. De har använts som salutorg 
sedan början av 1800-talet.

Hit är man välkommen om man vill sälja 
livsmedel. Vi utgår från ett hållbarhetsper-
spektiv och ser gärna att produkterna är 
närproducerade och med hög kvalitet. 
Food trucks och försäljning av färdig mat 
hänvisas till särskilda platser som tillhan-
dahålls av Trafikkontoret.  
Ring telefon 031-3650000.

Sex dagar i veckan är torgen en uppskattad 
mötes- och handelsplats. På torgen kan 
du ansöka om en fast plats eller betala per 
tillfälle. En fast plats får du genom att teck-
na avtal med GöteborgsLokaler, minst sex 
månader med möjlighet till förlängning. 

Priser
Avgifterna avser torgplats med en  
yta på ca 2x3 m.
Fast plats: 500: - /månad
Tillfällig plats: 200: - /dag

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

Tillfällig torgplats
Önskas tillfällig torgplats så bokas det 
senast 14 dagar innan försäljningsdag via 
ansökan på GöteborgsLokalers hemsida. 
Beviljas ansökan kommer en bekräftel-
se via mail och hyran erläggs i förväg via 
swish 123-1071968.

Du ansöker om plats genom att fylla i for-
muläret på vår hemsida. GöteborgsLokaler 
gör en helhetsbedömning om verksamhet-
ens lämplighet, godkända produkter samt 
tillgång till plats. Din ansökan hanteras 
inom tre dagar och du får därefter ett god-
kännande eller avslag via mail. Beslutet går 
ej att överklaga.

Öppettider
Försäljning sker årets alla veckor  
måndag-fredag: 08.00-18.00,  
lördag: 10.00-15.00

Det är ingen torghandel på röda dagar. 
Senast 15 minuter efter försäljningstidens 
slut ska varor och redskap vara bortplocka-
de och platsen städad. 

Skolklass/UF-företag
GöteborgsLokaler lånar ut torgplats kost-
nadsfritt i mån av plats om ni är en skol-
klass som vill tjäna ihop till klassresan eller 
ett UF-företag som vill testa på att sälja er 
produkt.

Parkering och bortforsling
Parkering på torgytan är ej tillåtet. Om vis-
sa fordon och vagnar parkeras på torgytan, 
ska den användas i försäljningssyfte och 
vara en del av verksamheten. 

Städning
• Torghandlaren som hyr platsen är själv 

ansvarig för att säljplatsen lämnas i 
samma skick som vid ankomst.

• Hyresgästen ansvarar själva för bortfor-
sling av avfall och skräp.  
Sopor och avfall hanteras enligt stadens 
anvisningar se Göteborgs stad.  
www.goteborg.se

Säkerhet och regler
Som hyresgäst lyder verksamheten under 
arbetsmiljölagen och ansvarar gentemot 
tredje man. 

• Väggar och tak till torgstånden ska 
spännas fast.

• Gångar och räddningsvägar mellan 
torgplatserna ska vara fria från hinder

• Inga utstickande varor eller annat är 
tillåtet då det kan skada förbipasseran-
de.

• Elkablar till torghandlare ska läggas i 
kabelskydd eller markeras på tydligt 
sätt för att förhindra fallolyckor.

• Varor som kräver kyla/värme som säljs 
företrädesvis från vagn/bil skall ha 
utrustning som är godkänd av miljöför-
valtningen.

• Ansvarsförsäkring mot tredje man 
krävs.

• Torghandeln lyder under Göteborgs 
stads torghandelsstadgar och ordnings-
föreskrifter för torghandel.     

• Vid brott mot dessa regler kommer 
hyresgästen debiteras kostnaden.

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

Exempel på godkända verksamheter/varor:
• Frukt & bär
• Grönsaker & svamp
• Ägg
• Kryddor, honung
• Blommor, plantor & fröer

Frågor
Det är GöteborgsLokaler som ansvarar för 
torgplatserna på Kungstorget, Kapellplat-
sen, Olskroken och Kvilletorget. 
Vid frågor kontakta Annelie Nithander på 
annelie.nithander@goteborgslokaler.se


