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Allmänt 

Torgplatser och marknadsbodar för handel finns i Sveaparken i Grums tätort. 

Fasta och tillfälliga platser 

En fast torgplats/marknadsbod upplåts med en bestämd dag/dagar per vecka 

för högst ett års och lägst en månaders tid, allt räknat inom ett och samma 

kalenderår. Platsreservation gäller dock inte de dagar då 

torgplats/marknadsbod är uppbokat av kommunen för arrangemang.  

En tillfällig torgplats/marknadsbod får användas endast viss dag.  

Inom markerat område för torgplats finns fyra platser om vardera 7x7 meter. 

Boka torgplats eller marknadsbod 

Plats och dag bokas i förväg hos kontaktcenter på 0555–42 000 alternativt 

kontaktcenter@grums.se  

Dessa uppgifter ska uppges vid bokning: 

• namn och adress på ditt företag, organisation, förening, skolklass etc.

• organisationsnummer

• vilket/vilka datum du önskar plats

• vilka produkter du vill sälja

mailto:kontaktcenter@grums.se
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Fördelning av torgplats/marknadsbod 

• Tillfällig torgplats/marknadsbod tilldelas i den ordning som de bokas i

kontaktcenter.

• Fler än en torgplats/marknadsbod får tilldelas samma bokande endast

när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser. När flera platser

tilldelas en person, ska platserna vara belägna intill varandra.

• Torgplats/marknadsbod får inte överlåtas till någon annan utan

godkännande av kontaktcenter.

• Om innehavare av en fast torgplats/marknadsbod inte utnyttjar sin plats

vid 2 efter varandra följande tillfällen utan att ha meddelat kontaktcenter

har kommunen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig

saluplats. Innehavaren får rätt till sin plats igen efter kontakt med

kontaktcenter. Innehavaren ska betala avgift för hela den bokade

perioden även om platsen inte nyttjas om inte uppsägning av plats sker

till kontaktcenter.

• Upphör innehavare av fast torgplats/marknadsbod med sin handel ska

detta meddelas till kontaktcenter.

• Vid upprepad misskötsel eller andra oegentligheter har kommunen rätt

att avvisa och neka ytterligare tilldelning av torgplats/marknadsbod.

Tider för försäljning 

• Försäljningen får börja tidigast kl. 09.00 och sluta senast kl. 20.00.

• Ingen uppställning av varor eller redskap får ske på försäljningsplatsen

före kl. 8.00.

• Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter

försäljningstidens slut.

• Om särskilda skäl föreligger får kontaktcenter besluta att försäljning i

särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som anges ovan eller helt

ställas in.

Uppställning 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. En innehavare av 

en torgplats/marknadsbod ska löpande under försäljningstiden samt senast 30 

minuter efter försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp som 

kommer från eller orsakats av försäljningen. Avfallet får inte lämnas kvar på 

platsen utan ska tas med från platsen av innehavaren.  

Behövs elanslutning till torgplatsen ska den som bokar själv ta med sladd för 

anslutning ca 70 m samt kabelskydd som ska läggas över kabeln på 

gångbanor för att förhindra snubbelrisk. Anslutning sker vid scenen. Behov 

av elanslutning ska meddelas kontaktcenter vid bokning av plats och avgift 

ska erläggas. 

Avgifter 

För användning av torgplats/marknadsbod har kommunen rätt att ta ut avgift 

enligt beslut. 
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Avgift för torgplats/marknadsbod 

 

Avgifter för torgplats/marknadsbod och eluttag är fastställda av 

kommunstyrelsen 2022-03-22 §52  

Moms tillkommer inte på torgplatser, men på elavgifterna. Avgiften för 

att använda eluttag inkluderar strömkostnad. 

Anslutning av elström mellan försäljare får inte förekomma utan att avgift 

erlagts för samtliga anslutna. 

Avgift för fast torgplats/marknadsbod avser 1 dag/vecka.  

Pris fast torgplats/marknadsbod  

Tid Kronor 

Helår  2 000 kr 

Halvår 1 000 kr 

Kvartal  600 kr 

Månad 200 kr 

 

Pris tillfällig torgplats/marknadsbod 

Tid Kronor 

Dag 100 kr 

Pris eluttag 16 A 

Tid Kronor 

Helår  800 kr 

Halvår  500 kr 

Kvartal 300 kr 

Månad 100 kr 

Dag  50 kr 

 

 

 

 


