
 
 
  
 

  

Retningslinjer for bruk av Bø torg og Evjudalen friluftspark 
 

Bø torg og Evjudalen friluftspark skal være møteplasser med lav terskel for alle. Midt-Telemark kommune 

ønsker å legge til rette for at alle som vil skal kunne bruke områdene. Vi har utarbeidet retningslinjer for bruk 

av Bø torg og Evjudalen friluftspark. 

 

1. Midt-Telemark kommune har 8 torgplasser som vender ut mot Bøgata. Disse er tilrettelagt for faste 

salgsboder med egen strømtilgang. 

2. Evjudalen friluftspark er tilrettelagt for allsidig aktivitet, og det er lagt opp størmboks for arrangement. 

3. Alle som ønsker å bruke Bø torg til organisert aktivitet skal melde dette inn til servicekontoret via 

søknadssenteret på hjemmesiden. For bruk av Evjudalen friluftspark gjelder melding til 

servicekontoret kun ved større arrangement som konserter eller marked som kan komme i konflikt 

med annen aktivitet i dalen. 

4. Nøkler for å låse opp pullerter og strømbokser på torget kan hentes i en nøkkelboks med kode. Koden 

utdeles av servicekontoret på kommunehuset. 

5. Alle som skal benytte seg av Bø torg (torgplass) eller Evjudalen friluftspark til større arrangement må 

på forhånd ha sendt inn søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside og ha lest seg opp på 

gjeldende retningslinjer. 

6. All organisert aktivitet som skal foregå på Bø torg eller ved større arrangement i Evjudalen friluftspark 

skal legges inn i Midt-Telemark kommunes Outlook-kalender, dette gjøres av servicekontoret etter 

søknad. 

7. All bruk av Bø torg og Evjudalen friluftspark er i hovedsak gratis. Ved bruk av strømboks i Evjudalen 

friluftspark ved store arrangement skal strømmen avleses før og etter arrangement, og pris avregnes 

og faktureres av kommunen.  

8. Sentrumsringen står ansvarlig for bruk av Bø torg på Nattåpent, Oktobermarknad og Maimarknad. 

Sentrumsringen må kontaktes for tinging av torgplass til disse arrangementene. 

9. Alle som benytter seg av torgplasser på Bø torg eller Evjudalen friluftspark må sørge for at det blir 

ryddet på og rundt plassen sin etter bruk. Søppel skal ikke kastes i søppeldunker på siden av 

kommunehuset, låntaker må selv sørge for å kaste dette. 

10. Ved arrangement med servering av alkohol må arrangøren kunne fremvise eget skjenkeløyve, og 

kunne dokumentere toalettløsning. 

11. Ved bruk av Bø torg og Evjudalen friluftspark til større arrangement (konserter etc.) må lensmannen 

og brann og redningstjenesten varsles om arrangementet: 

 

Midt-Telemark lensmannskontor: Tlf. 33 34 44 00 

Midt-Telemark brann og redningstjeneste: 35 94 63 62 eller 911 24 212 

 

 

Kontaktinformasjon for tinging av torgplass: 

Servicekontoret Midt-Telemark kommune: 35 05 90 00 eller e-post post@mt.kommune.no 

 

Kontaktinformasjon for tinging av torgplass til Nattåpent, Maimarknad og Oktobermarknad: 

Sentrumsringen: 482 73 920 eller e-post: post@sentrumsringen-bo.no  
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