
 
 

 

Gatupratare 

 

   

S A M H Ä L L S B Y G G N A D  G Ä V L E  

   
Gävle kommun, 801 84 Gävle  Besöksadress Kyrkogatan 22  

Tfn 026-17 80 00 (vx), Fax 026-10 67 78    

www.gavle.se 

För upplåtelsen av offentlig mark gäller följande villkor:  

1. Tillståndshavaren får inte överlåta rättigheten på någon annan. 

2. Om tillståndshavarens verksamhet upphör eller flyttar till ny gatuadress skall detta 
genast meddelas till Samhällsbyggnad Gävle. 

3. Reklamskylten skall ha en rund sarg, bredd 0,65 m, höjd 1,30 m och godkännas av 
Samhällsbyggnad Gävle. 

4. På skylt eller av skylttext skall framgå vem som ansvarar för skylten. 

5. Reklamskyltens färg ska vara svart. 

6. Andra förekommande reklamskyltar som t. ex vippskyltar och roterande skyltar tillåts 
inte, liksom väg- och hänvisningsskyltar. 

7. I mån av plats tillåts affärsidkare under öppettider att sätta ut endast en godkänd 
reklamskylt på gångbanan intill (max 1 dm från) husfasaden i anslutning till den 
egna butikens eller verksamhetens entré. Vid varuexponering kan flera skyltar  
tillåtas. Fri passage skall medges med minst 1,70 m. 

8. På gångbanor och på gågator där särskild möbleringszon finns bör reklamskyltar 
placeras i denna zon. 

9. Reklamskyltens placering skall bestämmas i samråd med Samhällsbyggnad Gävle. 

10. Reklamskylten ska placeras på en lämplig plats som innebär att den inte utgör en 
trafikfara, skymmer fordonstrafik, hindrar framkomligheten eller utgör en olycksrisk. 

11. Skylten får ej ställas ut så att vinterväghållningen hindras. 

12. Reklamskyltens ägare svarar för eventuella skador på person och egendom.  
Tillstånd kan återkallas om olycka eller olyckstillbud inträffar på grund av skyltens 
placering. 

13. Tillstånd kan även återkallas med omedelbar verkan om villkor enligt lämnat tillstånd 
ej följs eller då förhållanden på den offentliga platsen förändras så att inte skyltar 
längre kan tillåtas (exempelvis gatuarbeten, byggnadsarbeten, ändrade 
trafikförhållanden m.m.). 

14. Reducering av upplåtelseavgiften kan medges vid längre avbrott i användare av 
platsen beroende på exempelvis gatuarbeten, byggnadsarbeten, ändrade  
trafikförhållanden m.m. Med längre avbrott avses en längre tid än två veckor. 

15. Kommunen påtar sig inte i något fall ansvar för utebliven vinst eller  
omsättningsreduktion. 

16. Till varje tillstånd skickas ett kontrollmärke som skall fästas på insidan av  
reklamskyltens sarg. 


