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Du loggar in med BankID 

Bokningen innefattar tre steg: 
Torghandels uppgifter 
Kontaktuppgifter 
Betala och skicka in 

 Följande ska du fylla i innan din bokning är klar. 
 

 
Torghandels uppgifter - Beskriv vilka varor du kommer sälja 
Du måste klicka i vilket varuslag du ska sälja för att komma vidare i 
bokningen. 
 
Välj Datum: Exempel 2022-12-03 
Du kommer att kunna se kommande torgdagar men det är bara den 
närmaste torgdagen du kan boka torgplats på. 

 
Vad vill du boka för torgplats? 

• Boka en specifik torgplats i kartan 3x3 m och 2x3 m 
• Boka en ospecificerad plats och bli tilldelad plats av torgvärd på 

plats 1x1 meter.  
  
Klicka på önskad plats/platser på arenan. 
Se plats exempel 201 storlek 3x3 och kostar 120kr 
  
Grön = ledig plats 
Röd= Upptagen plats 
Gul= plats du valt/ reserverat 

 
Klicka på Kontaktuppgifter och välj: 

• Företag/Organisation (även enskild firma) 
• Privatperson 

  
Mina kontaktuppgifter: 
Fyll i namn, personnummer, adress, telefon, Epost (första gången)  
Nästa gång du loggar in finns dina uppgifter under: Mina uppgifter 
(i högra hörnet) 
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Klicka sedan på: 
Skicka in 
 
Betala och skicka in 
 
Betalning görs via PayEx. 
Välj Swish eller kortbetalning 
  
Du får bekräftelse via mail eller SMS. 
Gå in via bekräftelsen om du önskar ändra eller avboka bokning. 
  
KLART! 
 
Avbokning: 
Önskar du avboka din plats kan du göra detta fram till 15:00 dagen innan 
torgdag för att få dina pengar tillbaka. Återbetalning görs inom 1 vecka. 
Gå till din bokning via Epost bekräftelse eller SMS.  
Klicka på Mina sidor och Mina ärenden, klicka på ändra och avboka. 
 
Önskar du avboka efter klockan 15:00 dagen innan, maila till 
varbergstorg@varberg.se för att meddela torgvärd.  
Ingen återbetalning efter klockan 15:00 dagen innan torgdag. 
 

Välkommen till Varbergs Torg!! 
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