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Fasta foodtruckplatser och öppettider 
Hamn- och gatunämnden ger tillstånd till fyra foodtrucks att ställa upp på de fasta platserna per år. 
Det finns totalt 5 olika geografiska platser, varav en plats har låg- och högsäsong) där foodtrucken 
cirkulerar under ett års tid och står 3 månader på varje plats. 

Platser 

Nedan visas hur många platser som finns på respektive plats. En fast plats innebär att man 
flyttas var 3:e månad enligt schema som skickas vid tilldelad plats. Siffrorna inom parentesen 
är antal fastaplatser, första siffran, och antal ambulerande platser, andra siffran. 

• Sjöallén (1/3)  
• Nya busstationen (1/1) 
• Mattorget, Hamnplan (1/2)  
• Västra Vallgatan (1/0) 
• Gallerian Trädgården (1/0)  
• Flickskolan StadshusB (1/0) Lågsäsong 

 
 

Schema nedan är ett förslag på hur ett år med fast plats kan se ut och sedan hur det rullar på 
kommande år. 

År1         

 1  April- 31 juni 1 juli-31 sept 1 okt-31  dec  1 jan-31 mars  
Tillstånd 1 Mattorget Sjöallén Gallerian Busstorget 
Tillstånd 2 Västra Vallgatan Mattorget Sjöallén Gallerian 
Tillstånd 3 Busstorget Västra Vallgatan Flickskolan 

Stadshus B 
Sjöallén 

Tillstånd 4 Gallerian Busstorget Västra Vallgatan Mattorget 

År2         

 1  April- 31 juni 1 juli-31 sept 1 okt-31 dec 1 jan-31 mars  
Tillstånd 1 Västra Vallgatan Mattorget Sjöallén Gallerian 
Tillstånd 2 Busstorget Västra Vallgatan Flickskolan 

Stadshus B 
Sjöallén 

Tillstånd 3 Gallerian Busstorget Västra Vallgatan Flickskolan 
Stadshus B 

Tillstånd 4 Sjöallén Gallerian Busstorget Västra Vallgatan 
 

Hamn- och gatunämnden kan om det finns behov addera eller ta bort platser vilket kommer 
kommuniceras med tillståndsinnehavarna. 



 
Öppettider 

Varberg har tydliga årstider och säsonger som ger olika förutsättningar för verksamheter, därför 
skiljer det i öppettider för de olika säsongerna. 

Öppettiderna ska vara tydligt kommunicerade vid foodtrucken, även när den är stängd. Det är viktigt 
att kunderna och stadens invånare vet när foodtrucken är öppen och stängd. Hänvisning till sociala 
medier med uppdateringar om öppettider ses som positivt. Vid oförutsedda händelser där 
verksamheten behöver hålla stängd ska hamn- och gatuförvaltningen meddelas. Det finns möjlighet 
att ha öppet mellan klockan 06.00-23.00 varje dag för den som önskar. Under juni, juli och augusti 
ökas öppettiden till 01.00. Utökade öppettider utöver de som redovisas nedan uppmuntras.   

Öppettider, 1 juni till 31 augusti 

Öppet 5-7 dagar i veckan, mellan klockan 11.00-18.00. 

Öppettider, 1 september till 31 maj 

Öppet 3-5 dagar i veckan under dagtid. 
 
Lämna platsen 

Vid tilldelad fast plats får tillståndsinnehavaren inte lämna platsen för andra event eller tillställningar. 
Platserna är attraktiva och utvalda för att kunna erbjuda Varbergs invånare och turister ett löpande 
inslag i stadens matutbud.  

 


