
 
 

 

ANSÖKAN: TORGHANDEL – STORA TORGET – BORÅS 2016 

Detta är en ansökan som ska vara oss tillhanda senast 15 februari. Platstilldelningen eller besked om att plats 

inte kan ges kommer i början på mars. Man söker de dagar man har önskemål att stå och får efter det en 

bekräftelse på de dagar man får plats. Vi tar hänsyn till hur man har utnyttjat sin bokade plats tidigare år. 

 
Ansökan skickas till: Borås City, Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås 

 

 

Ansvarig för torghandeln i Borås City är Borås Stads Gatunämnd i samarbete med Borås City. För torghandel 

gäller i tillämpliga delar de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Borås Kommun, fastställda av 

Kommunfullmäktige 14 december 1995. 
 

 
Från och med 2013 finns åtta stycken torgplatser på Stora Torget. Varje torghandlare ansvarar för att 

ha med sig eget marknadsstånd. Marknadsståndens utformning ska enligt de lokala 

ordningsföreskrifterna vara till form, färg, utförande - och i övrigt - fylla skäliga anspråk på prydlighet, 

hållas i vårdat skick och vara lämpat för platsen. Särskilt ska ses att marknadsstånden inte har en 

negativ inverkan på stadsbilden. Varuexponering får inte ske så att grannen skyms. Man måste också 

lämna 80 cm fritt mot grannen för passage. Vid överträdelse har Borås City möjlighet att utfärda ”gult 

kort”. Efter tre gula kort är man avstängd från torghandeln. Om inte alla dagar blir fullbokade kan 

Borås City komma att utveckla annan aktivitet på delar av torghandelsytan. 
 

 
OBS! Andra evenemang som innebär att Torghandeln måste ställas in eller flytta till annat centralt 

läge kan förekomma. Detta blir ni i så fall meddelade per telefon. 

 
Torghandelns öppettider: 

Måndag-fredag 10.00-18.00 

Lördag 10.00-16.00 

 
Spara detta informationspapper!



 

 
 
 
 

Platserna uthyres per: 
Säsongsplats, mars – nov, 24 m2: 10 000 kr (kräver närvaro på minst 120 dagar/säsong). 
Dagplats 24 m2: 360 kr/dag, 

Dagplats, halvplats 12 m2: 180 kr/dag 

 
OBSERVERA! Ingen torghandel sker under vintersäsongen. 

 
Torghandlare måste vid bokning meddela vilka dagar i veckan de har för avsikt att komma. Ej bokade dagar har 

Borås City möjlighet att hyra ut till gästande torghandlare eller annan aktivitet. Borås City har också rätt att efter 

kl. 8.30 hyra ut bokad plats som inte besatts eller meddelats sen ankomst. 
 

 
Kryssa i platsalternativ här ovan och fyll därefter i era uppgifter nedan samt ringa in vilka dagar ni vill 

komma (på nästa blad). 
 

Firmanamn:                                                                              Kontaktperson   
 

Adress:                                                                      Postadress:    
 

Sortiment:  
 

Telefon: 

  Mobiltelefon: E-post:   
 

 Organisationsnummer:  



ANSÖKAN: TORGHANDEL – STORA TORGET – BORÅS 2016 
Ringa in vilka dagar ni vill komma. 

 

Vecka 9            måndag             tisdag onsdag torsdag fredag lördag 
Vecka 10          måndag             tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 11          måndag             tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 12          måndag             tisdag onsdag torsdag långfredag lördag (7) 

Vecka 13 
1313
måndag
 
tisdag

Annandag påsk tisdag onsdag torsdag fredag lördag(8) 

Vecka 14  


måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag(9) 
Vecka 15 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 16 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag (5) 
Vecka 17 måndag tisdag onsdag(4) torsdag (4) fredag  (4)           lördag (4) 

Vecka 18 måndag tisdag onsdag Kristi him.  marknad
 

marknad 

Vecka 19          

måndag             

tisdag            

onsdag          

Kristi 

Himmel.

marknad           

marknad 

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag(10) 

Vecka 20 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag(8) 

Vecka 21 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 
Vecka 22 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 23 måndag(6)

 
tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 24 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag(8) 

Vecka 25 måndag tisdag onsdag torsdag Midsommar Midsommardagen 

Vecka 26 måndag tisdag onsdag torsdag (2) fredag lördag 

Vecka 27 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 
Vecka 28 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 

Vecka 29 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 

Vecka 30 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 

Vecka 31 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 

Vecka 32 måndag tisdag onsdag torsdag(2) fredag lördag 

Vecka 33 måndag tisdag onsdag (1) torsdag (1) fredag (1) lördag (1) 
Vecka 34 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 35 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 36 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 37 måndag tisdag onsdag (3) torsdag (3)fredag (3) lördag (3) 

Vecka 38 måndag tisdag onsdag torsdag marknad marknad 

Vecka 39 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag

Vecka 40 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag

Vecka 41 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 42 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 43 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag 

Vecka 44 måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag






 

   VÅRMARKNAD 6-7 maj, HÖSTMARKNAD 23-24 september 

(1) Italiensk marknad - – flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget  

(2) Sommartorsdag – ingen torghandel efter 14.00 

(3) Kretsloppet – flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(4) Internationell Street Market – ingen torghandel  

(5) Modevisning – flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(6) Nationaldagsfirande - flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(7) Påskparad - flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(8) Loppis - flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(9) Planteringsfest - flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

(10) Borås Action Run - flytt till annat centralt läge i nära anslutning till Stora Torget. 

 

OBS! Andra evenemang som innebär att Torghandeln måste ställas in eller flytta till annat centralt läge kan 

förekomma. Detta blir ni i så fall meddelade per telefon. 

Rödmarkerade dagar = ingen torghandel 
 

 

Firmanamn: Kontaktperson
 
 

Datum:                      Underskrift: 
 
 

Ansökan skickas till: Borås City, Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås 


