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Avtal om upplåtelse av torgplats/
försäljningsplats i Skurups kommun
Obs! Obligatoriska fält markeras med röd ram

Plats (enligt bifogad skiss)

Avtalstid - från och med

Avtalstid - till och med

Företagets namn

Organisationsnummer/Personnummer

Innehar F-skattsedel (kopia ska bifogas avtalet, gäller i vissa fall inte ideella föreningar)
Personuppgifter
Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefonnummer dagtid (även riktnr)

Personnummer

Postnummer

Telefonnummer kvällstid (även riktnr)

Postort

E-postadress

Skurups kommun upplåter härmed torgplats enl. nedan angivna villkor:
1.
Torghandel får bedrivas alla vardagar mellan kl.08.00-17.00. Under juni, juli och augusti
får försäljning pågå längst till kl. 19.00. Nyårsafton, midsommarafton och julafton får
försäljning pågå längst till kl.14.00. Det här gäller om inget annat uppges i avtalet.
2.

Torgplast ska vara utrymd och rengjord senast en halv timme efter avslutad försäljning.
Avfall får ej kvarlämnas utan medtages efter torghandelns slut.

3.

Om torgplats ej tas i bruk före kl.09.30. äger kommunen rätt att tillfälligt upplåta
torgplatsen till annan. Någon avgiftsreducering görs ej.

4.

Utan kommunens skriftliga medgivande äger innehavaren av detta avtal ej rätt att sätta in
annan person/företag i sitt ställe.

5.

Kommunen äger rätt att använda anvisad torgplats för annat ändamål än torghandel på dag
som infaller under avtalad tid. Kommunen ska senast 14 dagar före ianspråktagandet
underrätta andra parten.

6.

Avgift ska betalas förskottsvis i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa.

7.

För upplåtelsen gäller i övrigt de föreskrifter som finns eller kan bli utfärdade.

8.

Uppsägning ska ske skriftligen 1 månad innan avtalstidens slutdatum annars löper
avtalet vidare med en ömsesidig uppsägelsetid på 2 månader. Vid avtalstid
understigande 3 månader löper avtalet ej vidare och behöver ej sägas upp för att
avtalet ska upphöra att gälla.
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9.

Utöver bestämmelser i detta avtal är innehavaren av torgplats skyldig att känna till
och rätta sig efter gällande bestämmelser i kommunens lokala ordningsföreskrifter för
torghandel i Skurups kommun.
Som förutsättning för tecknande av detta avtal gäller att innehavaren av torgplatsen
skall inneha F-skattebevis. I det fall det gäller en ideell förening kan det här kravet i
vissa fall undantas.

10. Åsidosätter innehavaren av detta avtal någon av ovan nämnda bestämmelser i
torghandelsstagdan eller annan för försäljning gällande lagstiftning, är nyttjanderätten
förfallen och kommunen är berättigad att omedelbart säga upp avtalet utan rätt för
nyttjanderättsinnehavaren att i förekommande fall återfå någon del av i förskott
erlagd avgift.
11. Av detta avtal, som inte får överlåtas till någon annan, är två likalydande exemplar
upprättade och utväxlade.

Underskrift av Skurups kommun och arrendator
Datum

Datum

För Skurups kommun serviceförvaltningen

Arrendator

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till:
Skurups kommun
Serviceförvaltningen
274 80 Skurup
eller lämnas till:
Information Skurup, kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup

Skurups kommun, serviceförvaltningen
274 80 Skurup
Besök: Stora Torggatan 4, Skurup

Telefon: 0411 - 53 60 00

kansli@skurup.se
www.skurup.se
Skriv ut

