
SKYLTAR OCH  
VARUEXPONERING 

I KUNGÄLVS KOMMUN



Skyltar, varor och möbler
Skyltmaterial, varuexponering och möbler med 
mera i stadsmiljön ska finnas vid anvisade platser. 
Detta har flera orsaker. 

Ur handikappsynpunkt är det viktigt att place-
ringen är lika från dag till annan och att placering-
arna inte är tillfälliga och oväntade vilket försäm-
rar tillgängligheten. 

Det är också viktigt av estetiska skäl. Ett allmänt 
rörigt intryck med många olika typer av reklam-
budskap och med olika placering är bara störande 
för kunderna och förfelar sin inverkan.

Trottoarpratare
Butiksgatorna Västra Gatan (gågata), Ytterby-
vägens och Uddevallavägens gångytor ska inte 
belastas med så kallade trottoarpratare. Detta 
gäller Strandgatans gångytor.

På torgytorna Nytorget och Vita Fläcken bör 
samma system gälla om inte dessa områden själva 
beslutar om en gemensam placering vid torgens 
”entréer”, liksom de övriga torgytorna till exempel 
Posttorget, Gustav Hjärpes torg, G:a torget och 
Södra Gränden. Skyltarna bör i förekommande fall 
vara svartmålade och av rörbågemodell inom en 
tydlig ram i markvivå.

Kommersiell skyltning/varuexponering prövas 
av kommunen och avgift tas ut efter godkännan-
de. Centrumföreningen, KCIS, är normgivande och 
ansvarar för handelns gemensamma utbuds- och 
evenemangsskyltning.

Den offentliga miljöns gestaltning och utseende 
har ett starkt allmänt intresse och ska följa våra 
nationella mål om god bebyggd miljö. 
I handboken ”Stadens möblering” beskrivs princi-
perna för hur detta kan tillämpas.

Handboken säger ingenting om varuexponering 
men generellt bör gälla att den ligger i anslutning 
till verksamheten.

Undantagen är torgen där en bedömning får göras från 
fall till fall beroende på förutsättningar samt Västra Ga-
tan där varuexponering får ske i möbleringszonen. Varu-
exponeringen ska ges en prydlig och enkel utformning. 
Valet av form-färg-material ska passa in i stadsmiljön.

Möbler på offentlig platsmark bör handläggas enligt 
kommunens faktablad för uteserveringar.

Polistillstånd
För att anordna en uteservering på allmän platsmark 
krävs tillstånd hos Polismyndigheten. Ny ansökan måste 
göras varje år. Polisen och kommunen tar ut en avgift för 
upplåtelsen av en uteservering.
Polisens telefonnummer är: 114 14


