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Trottoarpratare och varuställ är ett trevligt och uppskattat inslag i Ronneby, och de bidrar till att göra stadsmiljön mera levande och attraktiv. Däremot är det viktigt
att placeringen av denna typ av utrustning anpassas till
omgivande miljö. De får inte skapa hinder för framkomligheten eller medföra olycksrisker. Det är dessutom
viktigt att de är snygga och välskötta så att de inte
skämmer snarare än tillför.

Giltiga tillstånd

För att få ha en trottoarpratare eller ett varuställ på allmän platsmark måste du ha polistillstånd. Du ansöker via en blankett som
du kan ladda ner från www.polisen.se/service/blanketter/tillstand
Polisen samråder sedan med berörda instanser och därefter
fattas beslut. Var ute i god tid med din ansökan, hanteringstiden
kan vara uppemot två månader!
Tillstånd ges i normalfallet till som mest en trottoarpratare
och ett varuställ per butik/verksamhet. Vid galleriaverksamhet
gäller att tillstånd ges till som mest en trottoarpratare och ett
varuställ per entré. Man kan dock få tillstånd till att ha flera om
det fungerar på platsen. Då en verksamhet även har uteservering på allmän platsmark skall detta samordnas för att minimera
intrånget på den allmänna platsmarken.
Till varje tillstånd bifogas ett kontrollmärke som ska fästas
på trottoarprataren eller varustället. Om trottoarpratare eller
varuställ placeras ut utan giltigt tillstånd kan detta anmälas till
polisen, samt innebära att framtida tillstånd blir svårare att få.

Markhyra

Kommunen tar ingen markhyra för upplåtelse till trottoarpratare
eller varuställ.

Utformning

En förutsättning för all utplacering av utrustning är att denna är
utformad på så sätt att den inte riskerar att skada förbipasserande personer. Den får inte heller begränsa sikt eller framkomlighet. Det är viktigt att även beakta personer med funktionsnedsättning, såsom synskadade, rörelsehindrade m fl.

Trottoarpratare ska ha ett utseende likvärdigt med City Sign
50x70cm, (se bild). Dess färg ska vara ”ronnebygrön”, d.v.s.
NCS S6030 B70G, och vara försedd med kontrasttape på två
nivåer på varje sida samt ha en sarg nedtill. Givetvis ska den
hållas hel, ren och snygg, vilket även
innefattar utseendet på den information
som delges på trottoarprataren. Den enda
logotyp som får förekomma på gatuprataren är verksamhetens egen, alltså inte
varumärken o dyl.
Varuställen ska vara utformade på motsvarande sätt som trottoarpratarna. De ska
ha en sarg i nederkanten som redovisar
varuställets begränsningsyta, och det är
även inom denna begränsningsyta som
varorna ska inrymmas. Har varustället hjul
ska samtliga av dessa vara låsbara.
Ställets bredd får som mest vara 75 cm
men dess längd är beroende av förhållandena på plats. Dess färg skall vara
”ronnebygrön”, dvs NCS S6030 B70G, samt vara försedd med
kontrasttape på två nivåer på varje sida. Givetvis ska även
varuställen hållas hela, rena och snygga, vilket även innefattar
ordningen på de utplacerade varorna.

Placering

Möjligheten att få tillstånd att placera ut trottoarpratare och
varuställ utanför en verksamhetslokal styrs av hur omgivande
miljö är utformad. Gatuenheten bedömer vad som är möjligt och
lämpligt från plats till plats. Generellt gäller dock följande regler:
• Absolut minsta hinderfria bredd på passerande gångbana
skall vara 1,5 meter. Vid välanvända gång- och cykelstråk kan
kravet på hinderfri bredd dock vara uppemot 3 meter.
• Placering ska i första hand vara inom möbleringszon (se
typförslag på nästkommande sidor). Saknas sådan ska placeringen antingen vara i direkt anslutning till fastighet eller på
gångbanans ytterkant. Normalt godkänns endast placering
utanför den egna verksamhetens fasadyta.
• Utplacerade trottoarpratare/varuställ får inte vara siktskymmande eller blockera taktila stråk (kännbara gångplattor för
synskadade).
• Trottoarpratare/varuställ får endast finnas utplacerade under
butikens/verksamhetens öppettider.
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Avseende anvisning av plats
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen
tel 0457-61 80 80
www.ronneby.se

Typfall Kungsgatan med utbyggd
möbleringszon

Avseende utformning av trottoarpratare
Samhällsbyggnadsenheten, Karin Svensson
tel 0457-61 82 23

Typfall Kungsgatan utan utbyggd
möbleringszon

Gulmarkerade områden visar var trottoarpratare och varuställ ska placeras:

