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´´Torghandlare är kämpar 
som inte viker ner sig ner 
sig när det blåser hårt. 
– Vi måste bara klara oss, 
säger Wingwoman. 

Davidshall är ett litet 
delområde av stadsdelen 
centrum i Malmö. I 

dagsläget täcks stora delar 
av torget av 
parkeringsplatser, men 
Malmö stad funderar på att 
bygga ett parkeringshus 
under torget för att frigöra 
torget.

De flesta bostäderna, som 
omger torget, är inte längre 
arbetarbostäder utan många 
har omvandlats till 
bostadsrätter. Runt torget 
ligger också fina butiker och 
fina restauranger.

I norra 
hörnet 
av 

torget slår City frukt i Malmö 
AB ner sina ”bopålar” flera 
gånger i veckan. 

Idag är det Soran Abdalla 
och hans kvinnliga 
”wingwoman” (som inte 
vill uppge sitt namn) som 
står i snålblåsten och 
säljer frukt och blommor. 

– Det vi säljer mest är 

blommor, men också en 
hel del frukt. Vi har många 
kunder och bra kunder 
som bor här i området, 
säger Wingwoman. 

Hon förklarar att de stått 
där under gårdagen då 
stormen Otto plågade 
Malmö och Skåne. Det 
gjorde att de flesta kunderna 
höll sig borta. Men hon och 
Soran kämpat på under 
dagen. 


Wingwoman konstaterande 
att det nog något de flesta 
knallar och torghandlare 

känner igen sig i.

– Vi bara måste klara oss 
och då måste vi vara här 
även om det blåser lite.

Text & Foto: Tore Tobisson 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Ledaren

Nu är det ett nytt år och 
dags att ta nya tag. I 
februari höll TOMER sin 
årsstämma och det kom 
ett 40-tal medlemmar till 
Köping. Det visar att det 
ändå finns ett visst 
engagemang i föreningen 
ännu. Men vi måste alla 
bli bättre på att 
tillsammans lyfta TOMER 
som förening och försöka 
rekrytera fler medlemmar. 
Vi behöver få de unga och 
de nya knallarna att bli 
medlemmar och förstå att 
de behöver en röst som 
slåss för dem. Det handlar 
om att bearbeta 
kommuner så de förstår 
marknaderna och torgens 
värde som handels- och 
mötesplatser för deras 
medborgare. Och hålla ett 
öga på deras prissättning 
av torgplats. Att föra en 
dialog med polisen så de 
inte sätter käppar i hjulen 
utan de ser värdet vi 
knallar tillför samhället. 
Sedan finns det 
ekonomiska fördelar 
genom att vara medlem i 
TOMER. Till exempel 
håller vi på att ihop med 
vår försäkringspartner 
Söderberg & Partner att 
skapa en 

”kombinationsförsäkring”. 
De som har sin 
företagsförsäkring hos 
Söderberg & Partner 
kommer att kunna teckna 
en privat försäkring i 
bolaget med en rabatt på 
20 procent. Och i dessa 
tuffa tider är en sparad 
hundralapp detsamma 
som två intjänade 
hundralappar. 

TOMER arbetar också 
vidare med att säkra 
arbetstillfällen för så väl 
knallemedlemmar som 
icke-medlemmar genom 
att vi själva driver 
marknader. I dagsläget 
arrangerar vi marknader i 
Sala, Uppsala och 
Kopparberg. 

Med stor sannolikhet 
kommer föreningen även 
att bli marknadsgeneral 
för Johannamarken i 
Ödeshög. Den marknaden 
hålls den 27 juli.  


Man skulle kunna säga 
att vi håller på att bli mer 
finska där deras förening 
är en stor aktör när det 
gäller att arrangera 
marknader. Det kanske är 
en väg vi i Sverige måste 
gå när allt fler arrangörer 
av marknader inte längre 
vill (av skäl som att de 

inte orkar, åldras, har en 
dålig återväxt av frivilliga) 
hålla i marknaderna. 

Det är också stor skillnad 
på myndigheter i olika 
städer. I Sala tas vi emot 
som arrangörer med 
öppna armar av 
kommunen, medan i 
Uppsala är det trögare 
vad det gäller samarbetet. 

Det är kanske sju svåra år 
som väntar knallevärlden. 
Men i så fall har vi redan 
genomridit de första 
covidåren, ett krigsår och 
nu är vi inne i 
inflationsåren. Om det 
skulle vara så kommer 
torg- och 
marknadshandeln riktigt 
börja blomstra om några 
år. 

Gott mod och God 
fortsättning på det nya 
året.

TOMERs ordförande 
Guido Carinci.  	  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Johanna marken
Ödeshög 27 juli 2023 • Torsdag 10.00-18.00

FRÅN ONSDAG KLOCKAN 12.00 FÅR MARKNADSPLATSEN IORDNINGSTÄLLAS

Vi hälsar nya som gamla knallar välkomna till marknaden.
Ny arrangör Torg och Marknadshandlarnas Ekonomiska Riksförening.

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran. 
Rabatten gäller ej elavgi! för 16 och 32 amp.

Marknadshyra 3 meter 700 kr 220v ingår i hyran.

Vill du ha samma plats som 2022 måste platsnummer anges i ansökan.

Anmälan: www.tomer.se/marknader/johanna-marken
Inga anmälningar tas via telefon.

Samtliga som får plats kommer att få en faktura.
När fakturan är fullt betald är platsen garanterad.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 29 juni 2023
Senaste betalningsdag 12 juli 2023

Beställda platser skall vara intagna senast kl. 08.00 på
marknadsdagen annars förlorar man rätten till sin plats!

 Vi förbehåller oss rätten att begränsa samma försäljningssortiment.
Uppge sortiment noggrant, inget annat sortiment

godkännes än det som angivits vid anmälan. 

Vi följer Tomers regler gällande förbjudna
produkter. Platser får ej överlåtas i andra hand.

Välkommen med din anmälan!

Nu är det hög tid att anmäla Er till Tomers marknader.
Tomer medlemmar erhåller 20 procent på marknadshyran.
El-avgift 220 v ingår i platshyran.
Du hittar ansökan på: tomer.se/marknader/Sala-vårmarknad.
Nytt för i år är Johanna marken i Ödeshög.
Ansökan finns på: tomer.se/marknader/Johanna-marken.
Tomer anordnar även Kopparbergs marknad, Sala höstmarknad och Uppsala 
höstmarknad.
Tomers Marknadskommittén

http://tomer.se/marknader/Sala-v%C3%A5rmarknad
http://tomer.se/marknader/Johanna-marken
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HALMSTAD. Staden vid 
Nissan satsar vidare på sin 
utökade torghandel. Första 
lördagen i månaden drar 
man ett extra strå för att få 
mer rörelse och liv på Stora 
Torg. Då bjuder man in olika 
halländska matproducenter 
till torget. Malin Johansson 
på Halmstads cityförening 
säger till Hallandsposten att 
man gör det för att locka fler 
folk till stadskärnan. 

– Vi kommer att köra det här 
konceptet fram till november 
och avslutar det med en 
gammaldags julmarknad.


GÖTEBORG. I Göteborgs-
Posten föreslår en insändare 
att varför inte satsa på en 
gammaldags torghandel på 
Skanstorget istället för att 
bygga bort det i 
förtätningens namn. Hon 
förklara att mötesplatser och 
torg är och har genom 
tiderna varit viktiga i varje 
stadsplanering.


ALINGSÅS. Stora torget i 
staden är ute på remiss. Vad 

ska torget användas till i 
framtiden? Vid en 
enkätundersökning bland 
alingsåsarna om vad det 
efterfrågade lyftes 
torghandel, mötesplats, 
uteservering och evenemang 
fram som högintressant av 
en tredjedel av de 2 000 som 
besvarade frågan.


ÅSELE. Vintermarknaden i 
Åsele sker samtidigt som 
fisketävlingen Åselenappet 
genomförs. Även i år 
arrangeras marknaden på 
hembygdsområdet där 
knallar blandas med olika 
aktiviteter, underhållning och 
utställare. I år kopplas även 
skotertävlingen South 
Lapland Run ihop med 
folkfesten den 24-25 mars.


LYCKSELE. Folkfest när 
vintermarknaden hölls i 
Lycksele. På lördagen hade 
marknaden sin bästa dag 
besöksmässigt skriver 
Västerbottens-Kuriren. Ett 
sätt att dra folk till 
evenemang är att 
korsbefrukta dem. I Lycksele 
höll Retroevent Våryran en 
motormässa vid älven där 
bilar, skotrar, snöslungor och 
fyrhjulingar visades upp. Det 
hela spetsades med 
skotertävlingen Snopro 
Scandinavia på Arena älven. 
Ett 50-tal knallar hade tagit 
sig till marknaden - 20 färre 
än normalt.


JOKKMOKK. Äntligen 
kunde Jokkmokks marknad 
existera fysiskt efter två år 
av digitala marknader. 
Marknadsgeneralen, Birgitta 

Nilsson, säger till SVT att det 
känns fantastiskt roligt att få 
öppna Jokkmokks 418:e 
marknad. Normalt bruka det 
komma drygt 150-175 
knallar, men i år räknade hon 
med ett bortfall på ett 10-tal 
knallar. Det var mellan 15- 
och 30-grader kallt under 
årets marknad. Men 
besökarna kom och polisen 
fick ta in ett tiotal 
överförfriskade. Med tanke 
på omständigheterna får 
årets marknad ses som en 
lyckad omstart för 
Jokkmokks marknad.


STRÄNGNÄS. Kommunen 
sänker taxan för tillfälliga 
torgplatser från 200 kronor 
per dag till 150 kronor per 
dag. Kommunen hoppas 
den sänkta taxan ska locka 
fler torghandlare och ett 
bredare utbud.


ÖREBRO. Hindersmässan 
fick fart under hjulen i år. 
Marknaden som varade 
mellan 25 och 28 januari 
sägas vara startskottet på 
knalleåret.I år lockade 
Hindersmässan runt 150 
knallar och 80 000 besökare.  


GÄVLE. Staden gör äntligen 
rätt. Hädan efter är det fritt 
fram för foodtrucks på 
Storatorget i Gävle så länge 
de sökt tillstånd. 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TOMERs årsstämma i Köping fredag den 
10 februari lockade ett 40-tal 
medlemmar från föreningen. Även MAF 
(Marknadsarrangörernas Förening) höll 
sin årsstämma då och på samma plats. 
– Vi lade årsstämman i Köping för att 
den skulle ligga ”mitt i Sverige” så att 
det skulle vara mer rättvist för 
medlemmarna, säger TOMERs 
ordförande Guido Carinci. 

Han konstaterar att det var några nya 
ansikten som dök upp på stämman. Annars 
var det lite som vanligt säger han 
humoristiskt - de närmaste sörjande. 

Årsstämman hölls mellan klockan 10.00 
och 13.00 på Best Western Hotel Schelle. 

Guido Carinci berättar TOMERs årsstämma 
flöt på bra under några större fartgupp. Det 
han skulle önska av medlemmarna är ett 
djupare engagemanget när det kommer till 
att bidra med en framåtrörelse. Till exempel 
skickade föreningens framtidsgrupp ut en 
förfrågan till alla medlemmar och bad om 
förslag hur Torg och Marknadsföreningen 
aktivt ska jobba i framtiden och hur de ska 
rekrytera nya medlemmar. Men inte ett 
enda förslag från medlemmarna kom in till 
framtidsgruppen.

Lite matt säger Guido Carinci:

– Det kan man kalla dålig respons. Många 
medlemmar ställer krav på föreningen, men 

några nya idéer om hur föreningen ska ta 
sig an framtiden får vi inte in.

TOMER hade planerat årsstämman väl. När 
stämman var avslutad skulle ett antal 
inbjudna föreläsare från SKR (Sveriges 
Kommuner och Regioner), polisen, 
energimyndigheten och TOMERs 
försäkringsbolag Söderberg & Partner ta 
upp olika frågor som rör TOMERs 
medlemmar under eftermiddagen. Men 
under veckan hade alla hoppat av (fått 
förhinder!). 

– Vi arrangerade istället en uppskattad 
workshop för alla som var på plats som vi 
avslutade klockan 18.00. Sedan hade vi en 
timme på oss innan den gemensamma 
middagen. Det blev en trevlig avslutning på 
kvällen där TOMER-medlemmar minglade 
med MAF-medlemmar, säger Guido 
Carinci.

Under lördagen höll styrelsen i TOMER ett 
konstituerande möte.

Text: Tore Tobiasson.


                                           TOMERs årsstämman 2023
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SALA VÅRMARKNAD 
14-15 APRIL 2023 

ÖPPETTIDER: FREDAG 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-16.00 
Tomer anordnar Sala marknad 2023

VI HÄLSAR NYA SOM GAMLA KNALLAR VÄLKOMNA TILL MARKNADEN!
Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran. 

 
Samtliga som får plats kommer att få en faktura.  
När fakturan är fullt betald är platsen garanterad. 

Du hittar ansökan på: 
www.tomer.se/marknader/sala-vårmarknad 

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ SALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER 
OCH BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL. 

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 
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Möllevångstorget - grönsakstorgens torg! 

Möllevångstorget i Malmö är ett torg som de flesta städer i Sverige nog inte tackat nej till. 
Dagtid så pulserar torget av torghandlare och torgbesökare. Nattetid är det flanörernas 
och krogbesökarnas arena.  
 
I fastigheterna runt 
Möllevångstorget finns 
ett kafé och nio 
restauranger som 
serverar thailändsk, 
indisk, persisk, 
japansk, europeisk 
mat. Och på torget 
ligger en Sibylla. Men även 
om intrycket är att här det en 
väldig kommers så har tiden 

naggat Möllevångstorget i 
kanterna.

Torgvakten, Jimmy 
Andersson, berättar att när 
han började vakta torget 
1997 så var det 20-30 meter 
kö av torghandlare som ville 
ha plats på 
lördagsmorgnarna.

– Den första smällen kom väl 
för en 15 år sedan när det 
började byggas stora 

köpcentrum som lockade till 
sig kunderna, säger han.

Idag finns det 160 

torgplatser att 
tillgå på 
Möllevångstorget, 
men det händer 
nu för tiden i 
princip aldrig att 
hela torget fylls 

upp. Jimmy Andersson 
berättar att pandemin gjorde 
att många torghandlare 
försvann.


Möllevångstorget är 
dedikerat för frukt, grönt och 
blommor. Men att man även 
släppt in bröd- och fiskbilar 
på torget.

– Från måndag till torsdag är 
det rätt lugnt på torget. Det 
är framför allt lördag som är 
den stora torgdagen. Det blir 
mer drag då. Många 
torghandlare sänker priserna 
eftersom deras varor inte 
håller sig så färska fram till 
måndag och torgbesökarna 

kan fynda, säger han.

För många malmöiter är 
det fortfarande en 
tradition att ta sig till 
Möllevångstorget för att 
handla färska grönsaker. 
En gång i tiden var det 
också där man hittade de 

färskaste varorna. Idag har 
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de stora matvaruaffärerna 
ett liknade utbud, men enligt 
Jimmy Andersson så 
konkurrerar torghandlarna 
med dem med 
sina priser.

– Det går 
fortfarande att 
handla billigare 
här än i många 
butiker.

Nu under vintern 
är det runt 15 
torghandlare som 
har allt från en till sex 
platser. Jimmy Andersson 
säger att torget är väldigt 
väderberoende. Är vädret 
fint kommer torgbesökarna 
och framför allt då under 
sommaren när 
Möllevångstorget blomstrar 
som mest. Då har 
restaurangerna i området 
öppnat sina uteserveringar 
och hela området är 

mötesplats för så väl 
malmöiter som turister.

– Då är Möllevången en livlig 
plats.


Även om många 
torghandlare ställt upp sina 
skor på hyllan så dyker det 
upp några nya torghandlare 
varje år. Jimmy Andersson 
konstaterar att livet har blivit 
svårare med åren för 
torghandlarna i och med nya 
skatteregler, krav från miljö & 
hälsa och andra restriktioner 
som läggs på torghandlare 
för att få bedriva sin 
verksamhet. 


Torget anlades mellan 1904 
och 1906. Här skedde också 
Möllevångskravallerna 1926. 
Ett torg som drar till sig folk 
drar även till sig lite problem 
och sedan 2017 finns det 
kameraövervakning av torget 
för att minska kriminaliteten.

– De flesta i Sverige har nog 
någon gång i livet hört 
namnet Möllevångstorget på 
gott och ont, säger Jimmy 

Andersson.

Möllevångstorget lär nog 
även i framtiden vara ett litet 
hjärta som slår i 
Malmökroppen. Kommunen 
arbetar för att torglivet ska 
leva vidare. De flesta 
malmöiter har ett 
barndomsminne från torget 
så Möllevångstorget lär nog 
leva vidare i decennium att 
komma.

Text & Foto: Tore Tobiasson   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Uppsala vintermarknad flöt 
på som den skulle. Men 
Guido Carinci 
konstaterar 
att de, som 
arrangörer, 
gjorde ett 
misstag 
genom att de 
låtit 

marknadshandlare 
ha med sig bilen in 
på hörnplatser. 
– Vi måste bli bättre 
så det inte upprepas, 
säger han.  

När det kommer till 
Sala vintermarknad 
konstaterar han att de 
25 000 kronor 
föreningen investerade i 
annonsering i sociala medier 
gav bra effekt och drog 
mycket folk till marknaden 
och de cirka  200 knallarna 
som tog sig dit i det fina 
vädret. 

– Helt klart är att vi i 
föreningen och 
marknadsarrangörer behöver 

utveckla oss och arbeta mer 
med de sociala medierna. 

Vad man än tycker om sociala 
medier så är det en viktig del 
av framtiden.

Han berättar att Sala 
vintermarknad var bra, men 
stagnerat lite sedan förra året 
då det fanns flera år av 
uppdämt behov av att komma 
ut efter pandemin.

– Utbudet var också lite tunt, 
men dels har du de ökade 

transportkostnaderna och 
dels har många knallar svårt 

att få tag i varor. 
Dessutom har medierna 
skrämt svensken att 
hålla i sina pengar med 
sina rapporter om 
skenande elpriser, 
stigande räntor, inflation 
och så vidare. Folk är 
försiktigare idag, säger 
Guido Carinci.

Guido Carinci är 
förvånad över hur olika 
kommuner kan bemöta 
arrangörer av marknader 
och hur de prissätter 
marknadsplatserna. 
Medan Uppsala 
kommun mer verkar se 
marknadsarrangemang 
som något besvärande 
så står Sala kommun där 

med öppna armar och blir 
glada över att marknaden 
arrangeras i staden.

Text: Tore Tobiasson. 

SALA MARKNAD 24-25 Februari 2023
ÖPPETTIDER: FREDAG 10.00-18.00 LÖRDAG 10.00-15.00 

Tomer anordnar Sala marknad 2023
VI HÄLSAR NYA SOM GAMLA KNALLAR VÄLKOMNA TILL MARKNADEN!

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.
 

Samtliga som får plats kommer att få en faktura. När fakturan är fullt betald är platsen garanterad. 

Du hittar ansökan på www.tomer.se/marknader/sala-vinter-marknad

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ SALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER & BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 

Rapport från TOMER om Uppsala och Sala vintermarknad.

UPPSALA VINTERMARKNAD 
6-7 FEBRUARI 2023 

Måndag 10.00-18.00 / Tisdag 10.00-18.00 
Etableringstider Söndag 12.00-20.00 / Tillträde till torget

Som medlem i TOMER erhåller du 20% rabatt på marknadshyran.

 
Samtliga som får plats kommer att få en faktura. När fakturan är fullt betald är platsen garanterad. 

Du hittar ansökan på www.tomer.se/marknader/uppsala-vinter-marknad

OBS! Inga ansökningar tas via telefon. 
Eventuella frågor mailas till kontor@tomer.se 

PÅ UPPSALA MARKNAD GÄLLER REKOMMENDATIONER &BESTÄMMELSER FÖR SVENSK MARKNADSHANDEL.

VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN 
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Tomerbladet 10

I år var det 
återigen dags 
för en fysisk 
vintermarknad 
i Jokkmokk. 
En av 
knallarna som 
var på plats 
var matknallen Kari 
Kenttämaa. 
– Det var inte lika många 
besökare som vanligt, 
men det var helt okey, 
säger han. 

Det var också några riktigt 
kalla marknadsdagar. När 
solen bröt fram på 
morgonen var det 33-grader 
kallt för att under dagen 
klättra upp till 20-25 
minusgrader. 

Kari Kenttämaa berättar att 
det var bra fart under alla 
marknadsdagarna, men 
under lördagen var det 
smockfullt. Det var så 
många besökare att det 
knappt gick att komma fram 
på gatorna i Jokkmokk.


– Jag hade två 
försäljningsplatser och 
under lördagen var det kö 
till båda platserna hela 
tiden, säger han.

Han konstaterar att det var 
färre knallar än vad det 
brukar vara på Jokkmokks 
marknad. Tillväxten bland 
knallar verkar främst ske 
bland mat- och klädknallar. 

– I vinter var det också bra 
försäljning på de 
julmarknader jag var på här 
i Norrbotten, säger Kari 
Kenttämaa.

Eftersom han också 
arrangerar ett flertal 
marknader under sommaren 
så kan man säga att han 
trendspanar på sommaren 
2023 när han säger:


– Jag har redan fått in en 
massa anmälningar till 
flera av 
sommarmarknaderna så 
det verkar vara hopp om 
livet. Men visst minskar 
antalet knallar som är 
ute och säljer. Det har 
blivit dyrare att vara 

knalle. Arrangörerna har höjt 
elavgifterna och 
drivmedelkostnaderna gör 
att knallarna måste bli 
noggrannare när de väljer 
vilka marknader de åker på, 
säger Kari Kenttämaa.

Han menar att det är viktigt 
för knallar att tänka nytt. 
Det kan vara att sälja via 
Internet, eller som han själv 
gör knyta kontakter med 
företag och delta på 
företagsevent.

– Har en bilfirma en 
företagsträff, eller en 
happening för 
privatpersoner, då kan jag 
tjäna mer pengar på att stå 
där i fyra timmar än jag åker 
på en marknad och är där i 
tre dagar, säger han.

Text: Tore Tobiasson
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Här kommer ett par sidor med marknadsbilder. TOMER önskar alla knallar ett fint 2023!
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