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Bilaga 1
Ambulerande foodtruckplatser och öppettider
Hamn- och gatunämnden ger tillstånd till 4 foodtrucks att åka runt hela året på de
ambulerande foodtruckplatserna i Varberg. Under högsäsong, 1 april till 30 september, ges
tillstånd till ytterligare 6 foodtrucks. Det finns totalt 15 geografiska platser. Antalet platser
varierar beroende på var de fasta foodtrucksen står vilket varierar enligt schema. När de fasta
platserna inte utnyttjas kan de ambulerande foodtrucksen nyttja platserna. Det kan hända att
platserna vid några tidpunkter på året är bokade för andra aktiviteter/event och då inte kan
utnyttjas. Hamn- och gatunämnden genom hamn- och gatuförvaltningen kommer att
informera om det i god tid.

Platser för foodtrucks
Inom parentes står det hur många som får stå samtidigt på varje plats. Siffrorna inom
parentesen är antal ambulerande platser, första siffran, andra siffran antal fasta platser.
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Ankaret (2/0)
Brunnsparken (1/0) El finns
Bua Hamn (1/0)
Flickskolan Stadshus B (1/0)
Fästningsbadet (1/0)
Getterön 5:e vik (2/0)
Kåsa (1/0)
Lorensbergstorget (1/0)
Mattorget (Hamnplan) (1/2) Fasta platser
Nya busstationen (0/2) Fasta platser
Simstadion (2/0)
Sjöallén (2/2) Fasta platser
Träslövsläge/ Läjet (1/0)
Tvååkers centralpark (1/0)
Västra entrén Socitetsparken (0/2) Fasta platser

Hamn- och gatunämnden kan om det finns behov addera eller ta bort platser vilket kommer
kommuniceras med tillståndsinnehavarna.
Evenemang
Vid vissa evenemang på södra fästningshörnan utökas platserna enligt nedan under
evenemangsdagarna. Datum kommuniceras ut från hamn- och gatuförvaltningen inför varje säsong.
1. Vallgraven (2)

Vad gäller för platserna?
Platserna får användas mellan klockan 06.00 – 23.00 alla dagar i veckan. Under juni, juli och augusti
utökas tiden fram till 01.00. Det finns ingen begränsning hur många timmar man får stå på platsen.
Dock är det inte tillåtet att stå kvar på en plats över natten. Foodtrucken får inte ställas upp på en plats
utan att verksamheten är öppen. Trettio minuter för iordningsställande innan öppning beviljas samt
trettio minuter efter stängning för ihop plockande och städning.
Särskilda evenemang, avstängda gator på grund av vägarbeten eller andra regleringar kan påverka var
och när man får stå på specifika platser. Hamn- och gatuförvaltningen informerar om vilka platser som
påverkas och när.
För att alla ska få samma möjligheter att använda de olika platserna får man bara stå på samma plats
och vid samma klockslag tre gånger per vecka. Om en viss plats inte är bokad samma dag klockan
09.00 får man använda den även om det överstiger tre dagar per vecka på platsen.
Tillståndsinnehavarna för ambulerande foodtrucks har ett gemensamt ansvar för hur platserna ska
fördelas/utnyttjas.

