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Välkomna till sommarens torghandel
Torghandeln på Gotland och i Visby är en stor tillgång för ön och ett viktigt
inslag i Världsarvet. En bra och trevlig torghandel förgyller gotlänningars och
besökares upplevelse av Visby och Gotland.
Det är viktigt att göra torghandeln attraktiv både för torghandlarna och för
våra besökare. För att kunna uppnå en attraktiv torghandel är det därför viktigt
att ta del av torghandelsstadgan.
Stora Torget
På Stora Torget i Visby finns 32 numrerade torghandelsplatser för
säsongsverksamhet samt fyra platser A-D för veckoförsäljning. Markytan för
marknadsstånden är 3,0 meter x 2,3 meter och höjden på marknadsstånden får
vara högst 3,0 meter.
För att torghandelsplatsen på Stora Torget ska harmonisera med omgivande
miljö ska försäljning ske från prydliga stånd som passar in i miljön.
Torgstånden bör därför se enhetliga ut och vara av bra kvalité i dova färger
med tak av enfärgat tyg. Det finns marknadsstånd att hyra mot en avgift.
För att alla ska kunna besöka marknaden så är det viktigt att tänka på
tillgängligheten. Alla ytor mellan marknadsplatserna ska därför hållas fria för att
skapa fungerande gångpassager för besökarna enligt karta över torgplatser på
Stora Torget.
Torghandelstider för Stora Torget
Torgplats får hyras under tiden 1 juni – 31 augusti 2019.
Torghandel får äga rum dagligen från klockan 08.00 – 19.00 då
marknadsstånden ska vara ihop packade och bortforslade från torget.
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För en trevlig upplevelse av marknaden finns vissa saker att tänka på och som
är framtagna i samarbete med Torghandlarföreningen:
Det är möjligt att packa upp sitt marknadsstånd från tidigast klockan 07:00.
Fordon och släpvagnar bör vara borta senast klockan 09:30.
Det finns även marknadsplatser på Öster i Visby, Klintehamn, Hemse,
Fårösund och Slite och om du är intresserad av att veta mer om
marknadsplatserna så går det bra att kontakta Teknikförvaltningens kundtjänst
0498-269000 (knappval 3), kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se.
Ansökningsförfarande
Ansökan om torghandelsplats finns på Region Gotlands hemsida,
https://etjanst.gotland.se/oversikt/overview/561
Fyll i ansökan och skicka in den via e-tjänsten. Ansökningarna kommer att
behandlas i den ordning det kommer in till Tekniska nämndens registratur
enligt torghandelsstadgan.
Huvudregeln är att en plats per sökande kan upplåtas.
På hemsidan www.gotland.se/torghandel finns torghandelsstadga,
torgandelstaxa, karta över torgstånd på Stora Torget och övrig information.
Lämna gärna in din ansökan i god tid om du har särskilda önskemål om
placering. Fördelning av markytor kommer att påbörjas efter
den 1 april 2019.

Välkomna att ansöka om plats för sommaren 2019.
Maria Muskos och Amanda Wiman
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