
  BILAGA -   
  UPPLÅTELSEVILLKOR FÖR TORGPLATS 
 
Torgplatsinnehavaren ska följa Södertälje kommuns lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel, utgåva februari 2014, samt de villkor som framgår enligt beslut i 
Tekniska nämnden 2017-03-30 § 38 TN -00118.  
 
 
• Torghandel får ske mellan den 15 mars och den 30 december. 
• Ingen torghandel röda dagar samt på julafton och nyårsafton.  
• Södertälje kommun äger rätt att byta anvisad torgplats mot likvärdig plats om sådant byte bedöms 

nödvändigt utifrån ordnings- eller lämplighetssynpunkt. 
• Gällande möbleringsplan av Stora Torget ska följas. En torgplats är 3x6 meter. Torgståndet ska inrymmas 

inom markeringarna på torget. 
• Fast torgplatsinnehavare de som står på plats nr 1-8, ska använda de torgtak och tyngder/fästanordningar 

som kommunen upplåter utan avgift.   
• Torgplatsen ska ge ett vårdat och presentabelt intryck. Det ska råda god ordning och säkerhet. Fronten ska 

vara täckt med spänd duk som faller ner och skymmer det som finns under bordet. 
• Skyltning ovanför bordshöjd accepteras inte. Varor får inte skymma sikten. Torgstånden måste ge god sikt 

så att torget blir överblickbart. 
• Bilar får endast finnas på torget för av- och pålastning av varor. Försäljning från fordon får ske enligt 

särskild överenskommelse. 
• Väl synlig skylt ska lämna upplysning om namn, adress och telefonnummer. 
• Avgift betalas enligt kommunfullmäktige fastställda taxa via utsänd faktura. 
• Torghandeln ska avslutas och torgplatsen utrymmas inom föreskriven tid. 
• Torgplatsen får inte överlåtas eller upplåtas till annan fysisk eller juridisk person utan medgivande av 

Södertälje kommun. 
• Torgplatsinnehavaren ska ersätta den skada som kan uppstå till följd av att denne brustit i sina åligganden 

enligt denna upplåtelse. 
• Om innehavaren ska säga upp sin torgplats ska en skriftlig anmälan göras. 
• Torgvaktens anvisningar ska följas. Enligt bestämmelser i ordningslagen kan rätten till torgplatsen anses 

förverkad om rättelse inte sker. 
• De här upplåtelsevillkoren gäller även för tillfällig torgplats nr 9-10  


