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Stötta TOMER - anmäl dig till Kopparbergs Marknad! 
Flera arrangörer vittnar om samma problem och lägger ner sin 
marknad redan nu, naturligtvis även på grund av ovissheten kring 
hur pandemin fortlöper. 
Tomer förlängde ansökningstiden för att delta på Kopparbergs 
marknad till den 30 juni, och vi är snart där. 
Har du för avsikt att delta på Kopparbergs marknad i år om den  
går att genomföra, men inte anmält dig än? Vänta i så fall inte 
längre med din ansökan, se till att skicka den så snart som 
möjligt, i synnerhet om du vill behålla din/dina tidigare plats/
platser. 
Din ansökan kan vara avgörande för om marknaden blir av eller 
inte! 
Använd gärna TOMERs formulär när du gör din ansökan. 
https://www.tomer.se/best%C3%A4llaannonsera/
kopparbergs-marknad 
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Tomernyheter 
Kiviks marknad blir mindre och 
längre. I år är marknaden 
utsträckt över 10 dagar på 
grund av pandemin. 
Marknaden öppnar 23 juli och 
håller på till 1 augusti- 

Omsättningsstöd ser ut att 
förlängas för enskilda 
näringsidkare. I dagsläget 
sträcker sig stödet till juni. Men 
regeringen har föreslagit att 
det även ska gälla för juli, 
augusti och september i år. Läs 
mer på www.verksamt.se. 

Jordbruksverket ska 
kontrollera att jordgubbarna 
som säljs, bland annat på torg 
och vid vägkanter, är märkta 
med rätt ursprungsland.  

Mörbylånga kommun 
öppnade den 1 juni 
möjligheten för torghandlare 
och foodtrucks att boka platser 
både i Färjestaden och 
Mörbylånga. 

 

– Onsdagar är bäst under sommaren, säger torgvärden 
Britt-Marie Svensson. Sidan 3.

http://www.verksamt.se
https://www.tomer.se/best%C3%A4llaannonsera/kopparbergs-marknad%20
https://www.tomer.se/best%C3%A4llaannonsera/kopparbergs-marknad%20
http://www.verksamt.se
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NYA TIDER NYA RESTRIKTIONER FRÅN FÖRSTA JUNI  
Massmedia och Folkhälsomyndigheten gick ut med att marknader kan öppnas igen, men några större 
marknader lär det knappast bli sommar. Först måste villkoren som anordnaren måste uppfylla  ändras. 

Den första juni började de nya reglerna att gälla, men det var inte helt enkelt att se vad som gällde för att 
anordna en marknad. Många är de som hört av sig till TOMER och undrat  om det verkligen blir mark-
nader nu eller inte. 

I början var jag själv osäker på om det var max 100 deltagare som gällde eller om begränsningar av antalet 
deltagare hade slopats från och med den  första juni. Det tog lite tid att hitta var alla gällande bestämmel-
ser gömde sig. Att hitta och läsa in sig på alla nyheter krävde ihärdigt sökande och tålamod utöver det 
vanliga innan det slutligen gick att konstatera vad som gäller för att anordna en marknad efter 1 juni 2021. 
Begränsningar av antalet besökare på marknader har slopats från och med 1 juni 2021, men däremot gäller 
följande restriktioner för marknader: 

Från Folkhälsomyndighetens förordning HFLS-FS 2021:38 
Marknader  
2 a §  
Den som ansvarar för att en marknad hålls ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om 
särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, även  
1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,  
2. utforma gångar mellan försäljningsplatserna så att trängsel undviks,  
3. erbjuda besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,  
4. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som har vidtagits,  
5. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och 
6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala 
smittskyddsläkaren.  
Allmänna råd  
Ett sätt att säkerställa att trängsel undviks på en marknad utomhus är att tilldela försäljarna en anvisad 
plats med ett avstånd om minst 2 meter i sidled och bakåt. I gångarna bör avståndet vara längre än 2 me-
ter. 
Allmänna råd till 3 kap. 3 §, 4 kap. 1 och 2 §§ och 5 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda begräns-
ningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 
Marknader 
Trängsel kan undvikas genom att  
1. låta marknaden pågå under flera dagar,  
2. informera besökare om att handla ensamma om man inte handlar med personer som har behov av 
stöd eller barn,  
3. anvisa i vilken riktning besökare bör förflytta sig, och  
4. personer på plats vägleder besökare för att det ska vara en jämn genomströmning och förhindra folk-
samlingar 
 Till detta ska läggas det som framgår av förordningen (2021:8) samt polisens anvisningar   
 
Med förhoppning om en bättre framtid och varma sommarhälsningar. 
Guido Carinci  
Ordförande 
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 I Varberg lever torgtraditionen 

VARBERG. Torgvärden, Britt-Marie Svensson, berättar 
att i lördags var det 75 torghandlare som slagit upp sina 
försäljningsdiskar - vissa hade 15-
metersdiskar. 
– Men så var det lönehelg. Det drar både 
fler torghandlare och fler kunder till torget 
här i Varberg, säger hon. 

 Nu är 
det 
onsdag 
och 
veckans 
andra 
torgdag. 
Redan 
håller 
många 

morgonpigga torghandlare på att resa sina 
stånd. Än så länge har Helenas Hemslöjd, 
Danne med sina hattar, IW Fashion och 
Trädgårdsmästeriet i Faurås kommit. 
Britt-Marie berättar under sommaren är 
onsdagarna bäst och att torget är mer än en 
handelsplats. Dess långa historia och 
tradition med torghandel har är även gjort torget till lite 
av en attraktion och sevärdhet. 

Pandemin har påverkat torgverksamheten, man har 
bland annat breddat gångarna. Kommunen har även 
utökat möjligheterna att även stå på sidogator. 
– Vad jag kan komma ihåg har vi aldrig nekat någon en 
plats på torget. En gång kunde vi inte hjälpa en 
torghandlare, men det var för att han inte fick den 

platsen han vill ha, säger 
Britt-Marie Svensson.  
Majvor och Lars 
Bertilsson med Brage 
Produkter kommer in 
med sin bil och börjar 
packa upp sina väskor, 
bälten och plånböcker. 
De har varit i branschen i 
50 år nu. 
– Vi har hållit på att 
avsluta torghandlandet 
länge nu, säger Majvor 
med ett leende och 
konstaterar att nu kör de 
hela sommaren. 
Britt-Marie Svensson 
konstaterar att 2021 har 
varit ett ganska normalt 
torg-år trots pandemin. 
Text & Foto: Tore 

Tobiasson  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TOMER vann på poäng 
I slutet av april tog TOMER strid mot Hultsfreds kommun och Hultfreds Handel som ansvarar för 
torghandeln. Hultfreds Handel bestämde sig för att pausa torghandeln under ett par veckor på grund av 
pandemin. Guido Carinci konstaterar i brev till kommunchef och kommunalråd i Hultsfred att torghandlarna 
har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning på marknadsdagen på ett minst lika bra sätt 
som i butikerna. Han tycker därför att covid-19 är ett svepskäl för att förhindra torghandeln på fredagarna i 
Hultsfred. Han pekar också på att besökarna på torget med stor sannolikhet har större ytor för egen del än 
det besökare i butiker har. Dessutom sker torghandeln utomhus till skillnad från inomhusmiljöerna som 
butikerna erbjuder. Guido avrundar sitt brev med att uppmana Hultfreds kommun att dra tillbaka sitt beslut 
att stänga ner torghandeln.  
För att göra en lång historia kort: Det blev skriverier i lokalpressen. Kommunchefen, Lars Rönnlund, 
skriver i ett mail ”Kommunen har inte beslutat att stänga och därför inte heller häva ett beslut som vi inte 
tagit.” Och Hultfreds Handel som låg bakom beslutet reviderade sin tankar om stängningen och förklarade 
att torghandeln kan fortsätta, men dock i mindre skala… Ska någon vinnare utses så får vi väl anse att 
TOMER vann på poäng! 
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VIKSJÖ. 
Miljöpartiet i Järfälla driver nu frågan att även 
Viksjö, precis som Kallhäll och Jacobsberg, ska få 
torghandel efter ombyggnationen av centrum. En 
tjänsteman är dock skeptisk på grund av alla 
varutransporter som åker igenom centrum. 

ALINGSÅS. Sommartorget öppnade i år igen. 
Men i år har nämnden utökat möjligheten till 
torghandel genom att den del av Stora torget 
avsätts till torghandlare och foodtrucks. 

HALMSTAD. Torghandeln i stan drevs tidigare av 
Bondens egen marknad har nu tagits över av 
Halmstads cityförening. Under flaggan ” 
Halländsk matkultur” kommer torget att erbjuda 
matupplevelser varannan lördag. 

ENKÖPING. Avgiften för torghandel slopas året 
runt i Enköping.  

UMEÅ. Kommunen är inte lika generösa som 
Enköping, men fram till sista juni är det gratis att 
bedriva torghandel där.  
 

VÅXTORP. Marknaden ställs in även i år. 
Arrangörerna hoppas att kunna arrangera den 2022 
när Sverige har blivit vaccinerat.  

UDDEVALLA. Även i år fäller covid-19 och 
restriktionerna Uddevallakalaset. Det är en folkfest 
som brukar locka runt 40 000 besökare. Därmed 
blir det heller ingen knallemarknad. 

SELÅNGARE. Augustimarknaden i Selånger 
ställs in i år igen. ”Omöjligt att genomföra” säger 
arrangören till Sundsvalls tidning. 

TIERP. Syltkrukan i Månkarbo som normalt sålt 
sin sylt på marknader har hittat en 
överlevnadsmöjlighet genom att sälja via REKO-
ringar. 

MARKNADER I SVERIGE. Viruset håller 
fortfarande Sverige i ett hårt grepp. När man tittar 
på marknadsdagar.se är det bara att konstatera att 
juni är inställd. I juli har inte alla arrangörer gett 
upp ännu, även om de flesta ställt in årets 
marknad. Dock har inte till exempel Kivik gett upp 
i skrivande stund (4 juni). Bland de som ska 
arrangera marknader i augusti finns det ett hopp 
kvar bland många. Hur det ska gå styrs av virus, 
restriktioner och tid. Det är bara att hoppas att allt 
går åt rätt håll och inga fler bakslag kommer. 
Marknadsoptimismen är starkast framme i 
september då har endast fem marknader redan gett 
upp och ställt in. 

LANDSKRONA. Skånes Matfestival har inte gett 
upp. Istället för att hålla den i juni (pandemin) så 
är tanken att arrangera den 18-19 september i 
Citadellområdet. Detta för att kunna skapa mer fria 
ytor och erbjuda mindre trängsel för besökarna. 

KALMAR. Här tänker man också långsiktigt och 
meddelar att de planerar för att hålla en 
Julmarknad mellan den 10 och 12 december 2021 i 
sin fina stadskärna. www.kalmarjulmarknad.se.  

Tomerbladet 4

http://marknadsdagar.se
http://www.kalmarjulmarknad.se/?fbclid=IwAR3v2nGiXRmYGKylG7wWEeXXuhyPwxxfMjrqgm45p8T-HHtmm_7koMCxWGA
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Langosvagnen som inte fick komma får nu komma 

Sölvesborgs kommuns handels- och näringslivsutvecklare gick på pumpen när hon ville förbjuda 
försäljare från andra kommuner att sälja på torget. Ann-Louise Bolin förklarade i en text att 
kommunen ”avböjer gästspel utav externa matvagnar just nu”. Upprinnelsen till klavertrampet, 
berättar Blekinge läns tidning, började med att ägaren till en langosvagn i Kalmar skrev på sociala 
medier att han tänkte besöka Storgatan i Sölvesborg vilket han gör några gånger årligen. 
Reaktionen han fick av Sölvesborgs kommuns handels- och näringslivsutvecklare var: ”Såg ditt 
inlägg på Facebook. Vi undrar vem du har bokat torgplats hos i Sölvesborg nästa lördag? Med 
tanke på hur våra egna krögare sliter med att få sina verksamheter att gå runt, så avböjer vi alla 
gästspel utav (sic!) externa matvagnar just nu. Ni är välkomna att ta kontakt med oss igen när 
omständigheterna har förändrats.” Langosvagnägaren kontaktade då TOMER som tog tag i frågan 
och efter lite diskussioner med kommunen, som fortsatte att krångla,  anmälde TOMER via Stig 
Wiklund och Agne Johansson Sölvesborgs kommun till Länsstyrelsen och Konkurrensverket. Stig 
Wiklund förklarar att kommunens agerande var en olaglig konkurrensbegränsning. När Blekinge 
läns tidning frågar näringslivschefen Stefan Olsson om man får hindra externa matvagnar att 
komma, svarar han att det kan han inte tänka sig. Nu förklarar Ann-Louise Bolin att nu när smittan 
minskar är langosvagnen så klart välkommen igen.   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Glad sommar TOMER!


