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Ansökan om torgplats

Blanketten skickas ifylld till:
Mjölby kommun
Service- och teknikförvaltningen/Trafikingenjör
595 80 Mjölby

Personuppgifter
Namn

*

Personnummer *

Gatuadress

*

Postnummer

E-post

Telefon (även riktnummer)

*

Ort

*

*

Mobiltelefon

Plats (Stora Torget i Mjölby/Stora Torget i Skänninge) *

Datum då platsen avses användas *

Tidpunkt då platsen avses användas *

Avser försäljning av *

Övriga kommentarer

Underskrift
Ort och datum

Namnteckning

*

Namnförtydligande

obligatorisk uppgift

Taxorna nedan gäller för torghandeln. För övriga taxor, se Taxa för upplåtelse av offentlig plats
MARKHYRA
TILLFÄLLIG PLATS
ÅRSPLATS antal dagar/vecka
Per dag
Torghandelsplats 0 – 4 m
Torghandelsplats 0 – 8 m
Stor plats för mobil försäljning
Liten plats för mobil matförsäljning

1

2

3

4 - fler

100

Per vecka*

1400

1600

1800

2000

150

2800

3200

3600

4000

100

400

1400

1600

1800

2000

50

200

700

800

900

1000

* Gäller enbart jordgubbsförsäljning

EL
Alla platser

TILLFÄLLIG PLATS

ÅRSPLATSER antal dagar/vecka

Per dag

1

2

3

4- fler

100

200

400

600

800

Hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du information om på nästkommande sida

Skapad 2015-01-16 Service- och teknikförvaltningen
Uppdaterad 2015-03-04 Service- och teknikförvaltningen

Postadress
Mjölby kommun
595 80 MJÖLBY

Besöksadress
Burensköldsvägen 11

Telefon
0142 - 850 00
Telefax
0142-851 20

Internetadress
www.mjolby.se

e-postadress
mjolbykommun@mjolby.se

För att kunna behandla din ansökan på ett korrekt sätt behöver vi spara dina personuppgifter, så som namn, organisationseller personnummer, adress, e-postadress, postadress och telefonnummer.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas för uppföljning av beviljade
tillstånd i upp till fem år.

Tekniska nämnden är ytterst ansvarig för att personuppgifterna används och behandlas på rätt sätt. Du har alltid rätt att
kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Det gör du enklast genom att kontakta oss på
tekniska@mjolby.se eller genom att ringa Mjölby kommuns växel på 0142-850 00. Du når vårt dataskyddsombud på
dataskyddsombud@mjolby.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

