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Information till torghandlarna
Här följer information till dig som är torghandlare på Vetlanda torg. Vi hänvisar också till
de lokala ordningsföreskrifterna. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta
torgföreståndaren.

Priser
Priser per löpmeter är 40 kronor. Då priset gäller löpmeter kan ytan variera något mellan
platserna. Priset är detsamma på tisdagar och lördagar. Omständigheter som till
exempel dåligt väder leder som regel inte till reducerat pris.
Om försäljningen syftar till att samla in pengar till välgörenhet är platsen avgiftsfri.

Torgplatsens storlek
Platserna mäts i löpmeter, inte kvadratmeter. När platsen mäts upp är det hela den
upptagna längden som gäller för debitering, inte bara försäljningsytan (jmfr lastbil med
försäljningslucka). Avrundning till närmaste meter).
Då vi har sett en tendens att flera torgplatser har ”växt” och i verkligheten är större än
den yta man betalar för, ser vi då och då över storleken på alla platser och vid behov
kommer platserna att kontrollmätas av torgföreståndaren.
Torgföreståndaren har rätt att be torghandlaren att flytta sitt stånd om det sträcker sig
utanför den handelsyta som är uppritad på planeringskartan eller om handelsplatsen
upptar del av trottoar, cykelbana eller marknadsgång.

Fördelning av platser
Torgföreståndaren finns på plats på torget senast klockan 07.00 och anvisar då platser
till de torghandlare som inte har årsplats. Vi går efter principen ”först till kvarn”, det vill
säga den som kommer först på morgonen har rätt att bli anvisad plats först.
Har du årsplats och inte har kommit före klockan 07.00 eller har meddelat sen ankomst
har torgföreståndaren rätt att dela ut platsen till någon annan. Handlare som kommer
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efter klockan 07.30 och inte har meddelat torgföreståndaren detta kan inte garanteras
plats.
Handlare som inte har årsplats kan inte garanteras att alltid få samma plats, även om
det är något vi eftersträvar.
Du garanteras inte samma plats om du kommer både tisdag och lördag.
Önskar du flera försäljningsplatser fördelas dessa ut när alla övriga handlare fått en
plats.

Fördelning av platser för bärförsäljning
Observera att säsongsförsäljning på sommarhalvåret endast gäller bär och frukt – inga
andra varor!
Den som kommer först för säsongen har rätt att välja plats först, den som kommer tvåa
väljer sedan osv. Denna plats behåller du sedan hela säsongen.
Då det finns utrymme finns möjlighet att ha flera försäljningsplatser. Den extra
försäljningsplatsen kan du betala via faktura eller per dag. Vill du ha en extra plats ska du
själv meddela detta till torgföreståndaren.
På tisdagar och lördagar blir bärförsäljarna anvisade platser.

