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Riktlinjer för utsmyckning, skyltning
och varuexponering på allmän plats
Utsmyckning, skyltning och varuexponering är tillåtet inom 40 cm
från fasad, under förutsättning att du följer våra riktlinjer:
Ställningar, hyllor, varukorgar, etc. ska ha
en sockel som är 10 cm hög alternativt en
tvärslå 10 cm upp från marken.

Intill dörrar som inte öppnas automatiskt ska
0,5 m hållas fritt från föremål på den sida
där handtaget finns.

Blomkrukor ska vara minst 50 cm höga och
stå stadigt på en solid och tung sockel.

Ingenting får placeras på trappsteg.
1,5 m av gångytan ska hållas fri för passage.

Marschaller ska placeras i tunga behållare
med skydd och på ett sätt som inte utgör
fara för gående.
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ANVÄNDNINGEN AV OFFENTLIG PLATS
En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av
Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det
ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget.
Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och
i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.
ORDNINGSLAGEN 3 KAP 1 § 1 ST

För att nyttja allmän plats behöver du
polistillstånd, men det finns undantag.
Utsmyckning, skyltning och varuexpo
nering som följer angivna riktlinjer
är ett sådant undantag.
Skyltmöbeln LISA

Föremål som inte följer riktlinjerna kan placeras på en
möbel med godkända mått. Vi har i samarbete med
Jönköping City tagit fram skyltmöbeln LISA. Den kan
köpas via Jönköping City.

Möbleringszonen
På vissa gator finns en möbleringszon – ett utrymme
där det finns bänkar, cykelställ, papperskorgar, träd,
etc. För att använda möbleringszonen för utsmyck
ning, skyltning och varuexponering behöver du
tillstånd från polisen.

FASADFLAGGOR/-VEPOR
För fasadflaggor och -vepor som riskerar att hindra
framkomligheten behöver du polistillstånd. Fasad
flaggor/-vepor vars lägsta punkt har ett avstånd på
minst 210 centimeter till marken hindrar inte fram
komligheten och därmed krävs heller inte polistill
stånd för dessa. Tänk på att flaggor/vepor som är
större än 1 m2 kräver bygglov.
MATTOR
För mattor krävs inget tillstånd, men på grund av
olycksrisk rekommenderar vi att de i första hand
placeras innanför entrén. Mattor ska tas in vid snö
då de utgör ett hinder för snöröjning.
TROTTOARPRATARE
Trottoarpratare är inte tillåtna
i Jönköpings östra eller västra
centrum. För trottoarpratare
inom övriga områden behöver
du polistillstånd. Tillstånd beviljas
endast för trottoarpratare av
godkänd modell samt om det
finns tillräckligt med utrymme
på gångbanan.

ÖPPET!
VÄLKOMMEN IN

BEACHFLAGGOR
Beachflaggor är inte tillåtna på någon allmän plats
i Jönköpings kommun. Därför går det inte att få
polistillstånd för dessa.

STADBYGGNADSKONTORET
Utvecklings- och trafikavdelningen
tfn 036-10 50 00
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