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I Nærværende vedtægt for torvehandel i Hobro er udfærdiget med

lovhjemmel i bestemmelserne i næringslovens S 14, stk. 2, idet

torvehandel kun må finde sted på dé tider og steder samt på de 

vilkår, som kommunalbestyrelsen fastsætter i samråd med politi-

-

-

-

-

et.

\ 

§  1 .

i

i -

• •: : 
: * 
-
i

i

;
i

Torvehandel foregår på s

Store Torv hver onsdag kl, 8-00 - 14.00 og lørdag kl. 8.00 - 

12,00, dog enkelte dage i samme tidsrum hvor auktionen afholdes 

i forbindelse med såkaldte ^salgsmarkeder’1 for byens handlende.

Parkeringspladsen over før hovedindgangen til Markedshallen hver 

onsdag fra kl, 10,00 - 12.00, dog enkelte tirsdage i samme tids

rum, hvor auktionen afholdes på denne dag på grund af højtider.

§ 2,

På torvet må forhandles næringsmidler, der hidrører fra jordbrug 

og fiskeri samt danske husflidsprodukter (næringslovens § 14),

samt varer efter næringslovens S 10, hvis forretningerne har 

permanent fast forretningssted i rimelig nær afstand til stader

ne - skønsmæssigt 100 150 meter, og de handlende skilter med

navn og forretningsadresse. Handel med levende dyr må ikke finde 
sted,
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Ingen sælger må med sine varet tage plads på stadepladsen tidli

gere énd 1/2 time 2-wt torvetidens begyndelse * Senest 1/2 time 

■efter torvetridens udløb -skal varer, boder samt alt, hvad der af 

sælgeren har været benyttet eller spildt i anledning .af hande

len, være fjernet fra torvet.
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Vogne og staldindretninger, vareudvalg og forhandlingsform skal 

være godkendt i henhold til de i medfør af levnedsmiddelloven, 

angivne forskrifter.

S 3.

Enhver handlende kan ved henvendelse til torveopsynet (Teknisk 

Forvaltning) få anvist fast stadeplads, såfremt der er ledige* 

Handel fra stadepladser kræver tilladelse fra såvel politiet aom 

kommunen*

Faste stadepladser på Store Torv skal være indtaget senest kl.

9,00, og på parkeringspladsen over for hovedindgangen, til Mar-
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kedshallen senest kl. 10.30. Ledige stadepladser, herunder de 

faste stadepladser, der ikke er indtaget kl* 9,90, kan a£ tor  

veopsyhét udlejes for een dag.

Fremiån eller fremleje af en stadeplads er forbudt.

Har en bruger af fast stadsplads ikke benyttet denne i 2 på hin

ånden følgende uger uden meddelelse til torveopsynet, kan plad

sen anvises en anden, uden at nogen del af den erlagte afgift 

kan kræves tilbagebetalt.

S 4,

Fladslejen for Store Torv og Markedshalléns stadspladser pris

talsreguleres efter det i medfør af lov nr, 83 af 16. marts 1963 

med sanere ændringer beregnede reguleringspristal med basis ja

nuar 1980 = 100. Reguleringen foretages hvert årsskifte på 

grundlag af det senest offentliggjorte pristal (oktober pristal

let) .



Ingen må have mere end een bod på torvet, og personer under 18

år må ikke selvstændigt forhandle varer på torvet.

Ingen må uden torveopsynets tilladelse benytte større del af 

torvet, end hans stade omfatter.

Pladserne skal holdes rene for papir og andet groft affald, og 

der må ikke parkeres biler og vogne m.v. således, at der ikke 

kan handles fra facaden.

Enhver, der overtræder vedtægtens bestemmelser eller .nægter at 

adlyde de anordninger, der af torveopsynet træffes til overhol-
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delse af renlighed og ged orden, kan straks bortvises fra tor

vet, ligesom dér i gentagelsestilfælde kan formenes den pågæl

dende adgang til torvet for et nærmere bestemt tidspunkt.

Overtrædelse af vedtægten straffes med bøde efter næringslovens 

§ 27 stk, 1, jfr. stk. 2,

Vedtaget af Hobro byråd i mode den 9. *

Hobro Byråd

§ 5,

KIRSTEN FRANK
Sekt. chét

9. march 1988

Erlann Chrstiansen

Borgmester
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