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Tillfällig försäljning/ 
Hyra av torgplatsANSÖKAN 

APPLICATION 
Datum

Sökande

Försäljningsställe

Sökandens underskrift

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskydddsförordningen. 
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation. 
 

Ägare/Kontaktperson: Förnamn Efternamn

Namn

Date

Företag (enskild firma, aktiebolag, handelsbolag etc)

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

E-postadress

Typ av försäljning

Sänds till (kommunen)

OBS! Vid försäljning av livsmedel ska 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas.

Tid för försäljning
Datum, from Datum, tom

Fast saluplats 
Permanent place of sale

Tillfällig saluplats 
Temporary place of sale

Post code Town or city

To be sent to (municipality)

E-mail

Last name

Applicant

= Obligatoriskt fält 
   Obligatory field

Temporary sales/Renting 
of market stall

Company (sole proprietorship, limited company, partnership etc.)

Reg. Corporate No.Organisationsnummer

Owner/Contact person: Given name

Postal address (street, box, etc.)

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Location of sales operation
Name

Post codePostnummer Town or cityPostort

Type of sales
NB! In the case of sales of food, the Environmental 
and Health Protection Committee is to be contacted.

Sales period
As from (date) Up to and including (date)

Signature of applicant

Land Country

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Utdelningsadress (gata, box etc) Postal address (street, box, etc.)

Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Tjänstedirektivet

924 81 Sorsele

kommun@sorsele.se,  0952-140 00 
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Kommunens beslut
Ansökan bifalles 
Application granted

Ansökan avslås 
Application refused

Motivering

Underskrift (för kommunen)

Municipal decision

Signature (for the municipality Clarification of nameNamnförtydligande

Reasons

Phone (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

Tjänstedirektivet
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