Ansökan
TORGPLATS

Ankomststämpel

BÅSTADS KOMMUN
Teknik och Service
0431-770 00 vx

Ansökan gäller år

Sökande namn/företag

Person/Organisationsnummer

Adress
Fax

Telefon

Kontaktperson

Lyckantorget

Verksamhet

Produkttyp

TAXA

BÅSTADS TORG

Epostadress

Båstads torg

Hantverk, trädgårds- och lantbruksprodukter

Övriga produkter

Hantverk, trädgårdsoch lantbruksprodukter

Övriga produkter

150 kr
150 kr
1 710 kr*
5 050 kr*

185 kr
600 kr
3 450 kr*
10 100 kr*

150 kr
150 kr
4 200 kr*

185 kr
300 kr
4 200 kr*

75 kr
2 600 kr

75 kr
2 600 kr

Dagplats
Dagplats evenemangstid
Årsplats
Enbart evenemangstid

LYCKANTORGET
Dagplats
Dagplats evenemangstid
Årsplats

EL TILL TORGPLATS
Dagplats
Årsplats

Skolklasser, ideella föreningar m fl utan kommersiellt intresse som bedriver
lotterier, basarer, loppmarknader o dyl

0 kr

Arrangemang, icke kommersiella som t ex demonstrationer, fackeltåg,
samlingar etc

0 kr

Plats för julgransförsäljning

2 100 kr*

* Bokningsbar

Övriga upplysningar
Årsplatsinnehavaren ska intagit sin plats kl 09.00. Om innehavaren av en fast torgplats inte intagit platsen eller gjort anmälan till Teknik och Service
om att torgplatsen kommer att utnyttjas senare på dagen, får platsen överlåtas på annan. Innehavarens rätt att använda torgplatsen får inte
överlåtas.
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon stå på torget, endast vid av- och pålastning. Vagn/försäljningsstånd ska flyttas bort när ingen
försäljning sker. Torgplatsen ska lämnas tom och städad.
Förutsättning för hyra av årsplats är minst 30 dagars torghandel fördelat över minst 15 veckor och tre timmar per tillfälle. Efterföljs inte överenskommelsen efterdebiteras förhyraren ytterligare en årstaxa. Oavsett när under året ett avtal tecknas avseende torgplats hela året debiteras hel
årsavgift, avtalen upphör alltid att gälla den 31 december varje år.
Upplåtelse av torgplats är för närvarande momsfri och om upplåtelsen momsbeläggs tillkommer moms.
Datum och ort

Person/Organisationsnummer
Namnförtydligande

Namnteckning

Postadress
Båstads kommun
269 80 Båstad

Besöksadress
Vångavägen 2
269 80 Båstad

Webbadress
www.bastad.se
bastads.kommun@bastad.se

Telefon, Telefax
0431-770 00,
0431-770 20

Skriv ut blankett

