
Stadsbyggnadsförvaltningen
Trafikavdelningen
631 86 Eskilstuna
E-post: trafikavdelningen@eskilstuna.se

Intresseanmälan om fast saluplats 
Application for a permanent market stall

Företag/personuppgifter Bifoga F- eller A-skattesedel / Company/personal data Attach F-tax or A-tax card

Namn / Name Personnummer / Personal identity number

Företag / Company Organisationsnummer / Reg. Corporate No.

Utdelningsadress / Postal adress Telefon (dagtid) / Phone (daytime)

Postnummer / Post code Postort / Town or city

  

Typ av produkter till försäljning / Type of sales

Vid försälning av livsmedel ska Miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för de tillstånd som krävs.
For the sale of fodstuffs, the necessary permits shall be obtained from the Environment and Public Health Committee.

Hyresalternativ (bocka för ett alternativ) / Rental options (mark one alternative) 

Onsdag + fredag + lördag
Wednesday + Friday + Saturday
 

Måndag + tisdag + torsdag
Monday + Tuesday + Thursday

Alla dagar (måndag-lördag)
All days (Monday-Saturday)

Önskemål om försäljningsstart (ange datum) / Preferentilal start of sales (date)

Saluplats / Market place

Fristadstorget           Smörtorget           Rådhustorget           Järntorget

Saluplats Försälningsvagn / Market stall cart

Fristadstorget

Kräver tillgång till el / Require access to electricity

1-fas / Single phase                3-fas / Three phase

Använder gasol / Use of liquefied petroleum gas

Ja / Yes                    Nej / No
 

Fordonsuppgifter försäljningsvagnar / Vehicle information, carts
Typ (ex. husvagn, lastbil. Bifoga gärna bild.) / Type (e.g. caravan, lorry. Please attach a picture.)

Bredd / Width Längd (inklusive drag) / Lenght (including tow bar) Totalvikt / Total weight

Avgift / Fee
Avgiften för upplåtelsen utgår enligt kommunens vid varje 
tidpunkt gällande taxa.

The rental fee is to be paid at the rate set by the municipality 
for each given period.

Bestämmelser / Regulations
För utnyttjande av saluplats gäller ”Särskilda lokala  
ordningsföreskrifter för torghandeln i Eskilstuna kommun”. 

The ”Special local regulations for market squares in  
Eskilstuna municipality” apply for the use of a market stall.

Sökandes underskrift / Signature of applicant

Ort och datum / Town or city and date

Trafikavdelningens anteckningar / Traffic department’s official notes
Ankom datum / Received on (date) Granskad av / Reviewed by

Övrigt / Miscellaneous
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Personuppgifterna kommer att behandals enlig personuppgiftslagen (PuL).

Personal information details will be processed in accordance with the Swedish 
Personal Data Act (PuL).

Sänds till / To be sent to  Eskilstuna kommun
              Stadsbyggnadsförvaltningen 
              Trafikavdelningen
              631 86 Eskilstuna
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