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Regler för torghandeln i Hässleholms centrum
Hässleholms kommun värnar om ett levande centrum där folk träffas och
umgås under gemytliga former. En viktig ingrediens i detta är en seriös
torghandel som bedriver sin verksamhet enligt de regler och föreskrifter
som gäller.
Välkomna till Hässleholms kommun!

Karta
Administration
Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun ansvarar för upplåtelse
av torgplatser. En speciellt utsedd torgtillsynsman kontrollerar att
gällande regler följs. Vid frågor eller synpunkter gällande torghandel ring
tekniska förvaltningens expedition 0451-26 83 02.

Torghandel

Helgfria tisdagar, torsdagar och lördagar under april - december.

Torgplatser
Fast saluplats
- Upplåts per kalenderår (april-december).
- Söks för ett kalenderår i taget genom skriftlig ansökan till Tekniska
förvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässleholm.
- Ansökan för kommande år ska ha inkommit senast den 31 december.
- Intresseanmälan om fast torgplats kan mailas till
carina.forsback@hassleholm.se.
- Är den fasta platsen ej ianspråktagen före kl. 08.00 kan den nyttjas av
tillfällig säljare.
- Fasta saluplatser för torghandel har numrerats 2 tom 20 i kartan.
Tillfällig saluplats
- Får tas i anspråk från kl. 06.00 av säljarna i den ordning de kommer
till saluplatsen.
- Torgtillsynsmannen samlar in uppgifter för debitering.
- Tillfälliga saluplatser för torghandel har numrerats 21 t o m 53 i
kartan.

Generellt
-

Endast saluplatser som markerats på kartan får tas i anspråk.
Verksamheten får på inga villkor bedrivas utanför upplåtet område.
Saluplatserna är 3 x 3 m.
Under försäljningstid får inga fordon framföras inom försäljningsplatsen.
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- Försäljning får börja tidigast kl.08.00 och ska vara avslutad kl.16.00.
- En vecka innan julafton är torghandel tillåten under samtliga vardagar
mellan kl. 08.00 och 16.00. Påsk- pingst-, midsommar-, och nyårsafton får torghandel pågå till kl. 15.00.
- Klockan 06.00 får försäljare börja lägga upp varor eller redskap på
saluplatsen.
- Senast 30 minuter efter försäljningstidens slut skall varor, redskap och
försäljningsstånd vara bortförda.

Arrangemang på Stortorget

Vid arrangemang på Stortorget, t.ex. festivaler, stadskamp och valstugor, kan kommunen hänvisa till annan försäljningsplats för torghandeln. Finns ingen ledig försäljningsplats att hänvisa till under tiden
arrangemanget pågår betalar kommunen inte ut någon ersättning för
utebliven handel. Hänsyn till detta har tagits vid fastställande av
avgiftsnivån.
Hessle City arrangerar ”Långlördag” i centrum den sista lördagen i varje
månad. Det kan förekomma att vissa (ibland alla) av de tillfälliga saluplatserna tas i anspråk av ”Långlördagsarrangemang”.

Varor

Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas.

Renhållning

Senast 30 min efter försäljningstidens slut ska innehavare av saluplats
samla ihop avfall och annat skräp från saluplatsen och bortföra detta.
Om så ej sker har kommunen rätt att på saluplatshavarens bekostnad
utföra arbetet.

Avgift

Avgift debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige och erläggs
enligt följande:
 fasta platser debiteras för hela upplåtelsen i förskott. Avgiften
ska vara betald innan platsen får nyttjas
 tillfälliga platser debiteras månadsvis i efterskott

Om gällande regler och föreskrifter ej följs

Bryter försäljare mot gällande regler och föreskrifter mister
saluplatshavaren rätten (med omedelbar verkan) att hyra
försäljningsplats under innevarande och nästkommande år.
För utförligare beskrivning av vad som gäller hänvisas till
”Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Hässleholms kommun”,
antagna av kommunfullmäktige 1995-12-18 § 187.
”Taxa för upplåtelse av torgplatser samt annan offentlig plats”, antagen
av kommunfullmäktige 1991-10-28 med ändring senast 2009-09-28
§ 106.
”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hässleholms kommun” antagna
av kommunfullmäktige 1995-12-18, § 187 med ändring senast 201103-28 § 26
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