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En trevlig stadsmiljö för alla
I denna folder kan du läsa om vilka regler som gäller för 
användande av allmän/offentlig plats när det gäller fristående 
skyltar, varuexponering, affischering och annan utsmyckning.

Vi vill utveckla staden så att den blir attraktiv för alla. Gator 
och torg är offentliga platser och tillhör alla som bor och vistas i 
Eksjö. Skyltar, affischer och varuexponering är en del av gatu-
rummet och ska utformas för att passa in på bästa sätt. Det inne-
bär att fristående skyltar, varuexponering, affischer och dekora-
tionsföremål inte får hindra framkomligheten för personer med 
funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten, utgöra fara eller 
göra stadsmiljön mindre attraktiv.

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Eksjö kommun är ett 
komplement till de grundläggande bestämmelser om allmän ord-
ning och säkerhet på offentlig plats som finns angivna i 3 kap ord-
ningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller 
ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Eksjö 
kommun ska upprätthållas. De antogs av kommunfullmäktige 1995 
och reviderades senast 2016. De allmänna lokala ordningsföreskrif-
terna kompletteras med Stadsmiljöprogrammet för Eksjö centrum 
som antogs av kommunfullmäktige 2013, samt med föreskrifterna 
om gångbanerenhållning som antogs av kommunfullmäktige 2016. 

För att vi ska uppnå och värna om en trevlig stadsmiljö för alla är 
det viktigt om vi tillsammans hjälps åt och ser till att de lokala ord-
ningsföreskrifterna och Stadsmiljöprogrammet följs.
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Huvudregel
Alla typer av föremål som tar plats på 
offentliga gaturum kräver polistillstånd, till 
och med dekorationsföremål som ställs ute 
för att attrahera kunder, till exempel kläd-
ställningar, planteringskärl, bord, stolar och 
kärror. Detta behövs av två anledningar;
dels för att upprätthålla viss ordning på 
gator och trottoarer, dels för att man per 
definition utnyttjar offentlig mark för egen 
näringsverksamhet. Med fristående skyltar 
menar vi trottoarpratare, beachflaggor med 
stabil konstruktion och liknande reklam-
material. 

Undantag
Tillstånd krävs dock inte för uppställning av fristående skyltar, kampanjvaror 
och utsmyckning på Södra och Norra Storgatan i direkt anslutning till närings-
idkarens lokal enligt förteckning på följande sida.

Tänk på att:
• Minst 1,80 meter fri passage ska finnas kvar på trottoaren så att en barn-

vagn och en person som använder rollator eller rullstol kan mötas.
• Trottoarpratare, och liknande skyltar, endast får placeras i direkt anslut-

ning till skyltande verksamhet.
• Reklamskyltar ska ha en högsta höjd om 70 cm och bredd om 50 cm,

samt ha sådan utformning att det medför minsta möjliga hinder för
gående.

• Trottoarpratare ska ha en rund sockel (enligt bilen ovan) och får inte ha en
större affischyta än 50 x 70 cm.

• På skylt eller skylttext ska det framgå vem som ansvarar för skylten.
• Hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar som visar riktning och avstånd till

verksamheten, kräver tillstånd.

Fristående skyltar, varuexponering
och utsmyckning
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Södra Storgatan

Tillstånd krävs inte för uppställning 
av fristående skyltar, kampanjvaror 
och utsmyckning, i direkt anslut-
ning till näringsidkarens lokal, inom 
kullerstensbelagt område mellan 
gångbana och cykelbana/körbana, 
samt på gatans västra sida inom ett 
område som begränsas av husvägg 
och 0,7 meter ut på gångbanan.

Norra Storgatan
Delen från Norra Kyrkogatan till Eksjöån

Tillstånd krävs inte för uppställning 
av fristående skyltar, kampanjvaror 
och utsmyckning, i direkt anslut-
ning till näringsidkarens lokal, 
inom det område som begränsas av 
husliv, samt till och med särskild 
stensättning i gatans längdriktning.
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En skylt per verksamhet räcker för att kunden ska hitta till den. Eventuellt kan 
den kompletteras med flaggskylt ovanför verksamhetens entré. Läsbarheten hos 
skyltning minskar med större antal anordningar. Flaggor, vimplar och andra 
typer av anordningar räknas också som skyltar.

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en 
gångbana på lägre höjd än 2,20 meter eller över en körbana på lägre höjd än 
4,60 meter.

Uppsättning av banderoller och vepor kräver bygglov. Banderoller och vepor 
får sättas upp vid tillfälliga arrangemang, men de ska tas ner direkt efter 
aktiviteten. Berörda fastighetsägare ska kontaktas för godkännande av 
banderollernas och vepornas montering. 

Markiser, flaggor och verksamhetsskyltar

Uppsättning av banderoller och vepor 
kräver alltid bygglov. Ovanstående vepa 
på Eksjö museum är ett exempel på vepa 
som är väl utformad avseende innehåll, 
uppsättning och belysning. 
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Skyltars innehåll ska bestå av kortfattad 
text eller visa ett föremål som speglar 
verksamhetens huvudprodukt. Ju 
enklare skylte desto lättare blir det att
fånga dess innehåll.



Eksjö kommun och fastighetsinnehavare har ett gemensamt ansvar för skötseln 
av våra gångbanor under årets alla årstider. Eksjö kommun ansvarar för kom-
munens allmänna gator, vägar och gång- och cykelvägar. Fastighetsinnehavare 
har också ett ansvar för renhållningen av gångbanor, eller andra utrymmen 
utanför fastigheten, som behövs för gångtrafiken. Skottning och halkbekämp-
ning är en del av vinterväghållningen. Gångbanan man är ansvarig för måste 
skottas och halkbekämpas vid behov. Mer information om finns att ta del av i 
föreskrifterna om gångbanerenhållning.

Marschaller och liknande anordningar får 
utan tillstånd endast ställas ut i direkt anslut-
ning till näringsidkares lokal. Marschaller ska 
placeras i skyddande ställning eller hållare 
minst 0,5 meter från brännbart material. I 
övrigt krävs tillstånd av Polismyndigheten. 
Marschaller får inte utgöra hinder eller fara 
för förbipasserande. 

Tänk gärna på att använda marschaller och 
levande ljus i vår unika miljö med försiktig-
het, framförallt vid större tillställningar då 
risken ökar att någon råkar välta dessa eller 
själv skadas.

Gångbanor och snöskottning

Information, reklam, propaganda, musik eller andra budskap som riktar sig till 
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan 
tillstånd av polismyndigheten.

Marschaller

Högtalarutrustning
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Marschaller ska alltid placeras i 
skyddande ställning eller hållare.



Affischering

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polisen sättas 
upp på husväggar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig plats.
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Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polisen sättas 
upp på husväggar, staket, stolpar, träd eller liknande som vetter mot offentlig 
plats.

Affischering på anslagstavlor och affischpelare
Tillstånd behövs inte för att sätta upp tillfälliga anslag på tavlor, pelare eller 
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. På affisch-
pelaren på Södra Storgatan är det endast tillåtet med max två affischer per 
evenemang och varje affisch får högst vara 50 x 70 centimeter. Tänk på att inte 
täcka information om andras evenemang. För att förenkla borttagning och 
rengöring ska endast tejp användas för att sätta upp affischerna.



Affischpelare på Södra Storgatan.
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Tillstånd behövs inte heller för näringsidkare att sätta upp tillfälliga annonser 
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där 
rörelsen finns. På fasader kan man som näringsidkare ha permanenta skyltar 
som får sättas upp efter beviljande av bygglov.



Från den 1 januari 2015 ändrades diskrimineringslagen så att bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form 
av diskriminering i diskrimineringslagen. Du bör därför tänka på att under-
lätta tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. En person med 
funktionsnedsättning kan anses diskriminerad på grund av bristande tillgäng-
lighet om den funktionsnedsatta personen missgynnas därför att man som 
handlare inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma 
i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Det kan 
vara nedsättning i syn, hörsel, rörelseförmåga, allergier eller bearbeta och tolka 
information.

Exempel på åtgärder för att förbättra tillgängligheten i butiker
• Ta bort trösklar
• Använd kontrastmarkeringar
• Gör trappor lätta att hitta och använda
• Ledstänger
• Bra ljus som inte bländar
• Tydliga läsbara skyltar

Tillgänglighet
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Ett annat exempel på åtgärd som förbättrar tillgängligheten är att investera i 
en mobil/flyttbar ramp som kan finnas tillgänglig i butiken. Samhällsbygg-
nadssektorn vid Eksjö kommun erbjuder en gratis skylt till den näringsidkare 
som skaffar sig en mobil ramp och ringklocka. En enhetlig utofmrning gör att 
skylten får ett högre igenkänningsvärde. Samhällsbyggnadssektorn kontaktas 
för mer information.
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