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Stora torg
Struktur och användning
Stora torg är en historisk handelsplats och präglas även i dag av torghandeln. Torghandel och andra
aktiviteter som berikar vistelsen på torget är viktiga för att skapa en naturlig och attraktiv mötesplats
i centrum.
Torgets norra del utgörs av en fri torgyta för att underlätta förbindelserna och tillgängligheten mellan
torget och gågatorna samtidigt som det kan vara en flexibel yta för t.ex. torghandel när tillfälliga
evenemang upptar de ordinarie ytorna. Det är även en anpassning till planerad ombyggnad av
Brogatan och förändring av busshållplatserna.
Flexibel användning av torget ska främjas och torget ska kunna användas för torghandel, evenemang,
marknader och andra aktiviteter.
Ytor för evenemang bör i första hand upplåtas på torgets östra del.
Serveringsvagnar samlas i torgets sydvästra del och skapar ett ”foodcorner” i anslutning till kiosken.
Torghandeln ges en samlad placering i södra och östra delen av torget. Torghandel ska normalt
kunna bedrivas samtidigt som evenemang eller andra aktiviteter men ska vid behov kunna flyttas till
alternativa platser på torget. Vid stora evenemang som tar merparten av torget i anspråk kan det även
bli aktuellt att slopa torghandeln helt dessa dagar.
Exempel på torgets struktur och användning, se bilaga ”Stora torg - principutformning torghandel”.

Torghandel
Torgstånd
• Inom anvisad saluplats ska varor saluföras från öppet torgstånd, torgvagn, bord eller liknande
som ska godkännas av teknik- och fritidsförvaltningen. Torgstånd, torgvagnar eller
motsvarande ska hållas i ett välvårdat skick.
Utformning av torgstånd
− Traditionellt torgstånd med vinkeltak och två stöttor med mellanliggande bord.
− Snabbmonterat tak med stöttor ned och möjlighet till sidostycken. Långsidan ska alltid
vara öppen.
− Släpvagn ombyggd till torgstånd med utfällbara sidor som utgör tak och/eller
uppläggningsbord.
− Bord med parasoll vid mindre torghandelsförsäljning.
Material och färg
− Tak, eventuella sidostycken och parasoller ska vara av enfärgad markisväv i diskreta
färger d.v.s. naturfärgad, mörkgrön eller mörkröd, enligt råd- och rekommendationer för
uteserveringar.
− Släpvagnar ombyggda till torgstånd ska ha motsvarande färgsättning som torgstånden.

Fordon
• Parkering på torget är förbjudet med undantag för parkering av mindre dragbil (registrerad
personbil) som kan ges tillstånd att ställas upp inom fast torgplats under perioden 15 oktober
till 15 april under tid som torghandel pågår.
• Övriga fordon som inte är berättigade att stå inom torgplatsen ska ha flyttats innan
försäljningen får påbörjas. Fordon får aldrig stå på torget om inte etablering eller avetablering
pågår, undantaget fordon inom fast torgplats enligt ovan.
• Specialfordon kan i undantagsfall tillåtas, t.ex. när varorna kräver kyla eller är
specialanpassat för försäljningsändamålet. I dessa fall lämnar teknik- och fritidsförvaltningen
särskild dispens. Höga krav ställs på fordonet vars utformning ska passa väl ihop med övrig
torghandel.
• Vid evenemang eller andra aktiviteter på torget får fordon inte parkeras på torget inom eller i
anslutning till evenemangs-/aktivitetsytan.
• Transporter får endast ske i samband med etablering och avetablering av torgplatsen.
• Tranporter till torgplatsen får inte ske efter att försäljningen är påbörjad.
Tider för försäljning
• Torghandel på Stora torg, Lilla torg och "Fisktorget" får äga rum varje helgfri dag.
• För torghandel på Stora torg, Lilla torg och "Fisktorget" gäller:
Tider för försäljning
− Mån – fre
08.00 – 18.00
− Lör
08.00 – 16.00
− På midsommarafton, jul- och nyårsafton får torghandel ej pågå
efter kl 14.00.
•
•
•

Etablering får ske tidigast en timme före försäljningsstart.
Avetablering ska vara klar senast en timme efter avslutad handel.
Transporter får endast ske i samband med etablering och avetablering.

Varor
• Enligt torghandelsförskrifterna.
Platser
• Enligt bilaga ”Stora torg – principutformning torghandel” bedöms det finnas
utrymme för ca 15 platser 4*8 m2 motsvarande 30 platser 4*4 m2 för fast torghandel.
• I mån av utrymme kan extra platser inom avsedd torghandelsyta upplåtas för att
tillgodose behovet av tillfällig försäljning t.ex. säsongsvaror.
• Mindre försäljningsbord (ej torgstånd) kan vid enstaka tillfälle ges tillstånd att ställas
upp på torgets norra del för att tillgodose behovet av tillfällig försäljning för t.ex.
skolklasser.
För torghandeln i övrigt gäller Torghandelsföreskrifterna beslutade av kommunfullmäktige.

Serveringsvagnar
•
•
•
•
•
•

Inom ytan söder om torgkiosken avsätts utrymme för serveringsvagnar i ett s.k. ”foodcorner”.
Antalet vagnar begränsas av tillgänglig yta och vagnarnas storlek. Det ska även finnas
utrymme att ta sig till och från platsen med bil och släp på ett säkert sätt.
Serveringsvagnarna ska hållas i ett välvårdat skick och ha en diskret färgsättning och
utformning som harmonierar med övrig torghandel.
Serveringsvagnarnas möblering och matförsäljning bör så långt som möjligt vara anpassade
för funktionshindrade.
Högst 2 mindre bord med stolar får sättas upp i direkt anslutning till vagnarna. Val av bord
och stolar ska följa byggnadsnämndens ”Råd och rekommendationer för uteserveringar i
Halmstad”.
Tillståndshavaren ska svara för papperskorg i tillräcklig storlek och är skyldig att inom en
radie av 25 meter från serveringsvagnen ansvara för bortplockning av papper och annat avfall
som härrör från den upplåtna platsen.
En etablerad verksamhet bör ges möjlighet att få förnyad upplåtelse under förutsättning att
gällande villkor uppfylls och att inga ombyggnader eller förändringar av ytans användning
eller torgets utbud och funktioner ska göras.

Övrig matförsäljning
•

Inga tillstånd lämnas för ambulerande matförsäljning på Stora torg.

Evenemang
•
•
•
•
•

Vid evenemang på torget ska hänsyn tas till torghandeln. Torghandeln bör om möjligt kunna
bedrivas samtidigt även om andra ytor på torget får nyttjas.
Stora evenemang ska i första hand hänvisas till marknadsplatsen vid Tullkammarkajen.
Vid stora evenemang som behöver ta merparten av Stora torg i anspråk ska det vid enstaka
tillfällen finnas möjlighet att slopa torghandeln helt.
Stora torg skall inte upplåtas för tivoliverksamhet eller jämförbara aktiviteter.
Upplåtelser för evenemang i reklamsyfte (event) ska hanteras med stor restriktivitet.

Uteserveringar
•

•

Uteserveringarna föreslås i samma omfattning och placering som tidigare med undantag av
torgkiosken där yta ska finnas som möjliggör en utveckling av kiosken och en ev.
uteservering. Mindre förändringar av uteserveringar kan göras under förutsättning att
torghandeln och torgets flexibilitet inte påverkas i större omfattning.
Framkomligheten ska vara god i anslutning till uteserveringarna och gångytor eller gång/cykelbanor får inte blockeras.

Övrigt
•

Vid placering av serveringsvagnar, torghandel, evenemang och andra aktiviteter måste
tillgängligheten för utryckningsfordon beaktas.

•

Brandgasluckorna får ej blockeras av fasta installationer och det ska vara god tillgänglighet
till luckorna.

