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Tekniska nämnden

Önskemål om andra torgtider för
matvagn på torget vid Kävlinge station
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att i enlighet med de lokala ordningsföreskrifterna tillåta
att bedriva försäljning mellan kl 08:00 och 22:00 samtliga dagar i veckan på
torget vid järnvägsstationen.

Ärendebeskrivning
har ansökt om att få möjlighet att bedriva försäljning (kebabvagn) framtill kl 22
med motvieringen att kundtillströmningen är under lunchtid samt kvällstid fram till kl 22. Det
utökade försäljningstiderna är nödvändigt för att får ekonomisk bäring i verksamheten.
I de lokala ordningsföreskrifterna står det:
I de lokala ordningsföreskrifterna (Beslutade av kommunfullmäktige § 47 den 5 juni 2008) står
det:
Torghandel
4 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen
upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel:
Torget vid järnvägsstationen i Kävlinge
Torget i Kävlinge centrum
Stenhuggaregatan, Kävlinge
5 § Torghandel får ske från kl 08.00 till 18.00 på helgfria dagar ifall tekniska
nämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat.
Försäljare får tidigast 1 timme före fastställd försäljningstids början upplägga
varor eller redskap på försäljningsplatsen.
Varor och redskap skall genom torghandlarens försorg vara bortförda senast 1
timme efter försäljningstidens slut.
Eftersom kommunen eftersträvar ett rikt gatuliv och vill främja torgförsäljning föreslås att
får tillstånd att bedriva försäljning från kl 08:00 till kl 22:00 samtliga dagar i veckan.
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Beslutsunderlag
•

Önskemål om nytt avtal för uppställning av matvagn på torget vid Kävlinge
järnvägsstation

Miljö & Teknik
Elektroniskt godkänd av:
Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef, 2018-04-06

Beslutet ska skickas till
För kännedom
Trafikingenjör
För verkställighet
sökande
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