
Exponering vid 
butiksentréer i 

Askersund

Butikerna i centrum ger staden liv och puls. Askersunds miljö är en stark del av vårt 
varumärke. Allt som kan göras för att förstärka  den personliga och småskaliga känsla 
som staden förmedlar skall uppmuntras. Därför vill kommunen underlätta för butikerna 

att exponera varor vid sina entréer och på så sätt välkomna kunderna .

www.askersund.se



Askersunds butiker vill synas och ge en god service till sina kunder. Samtidigt måste samspelet i 
centrum bygga på att alla besökare och aktörer respekterar varandras behov. Regelverket vill 
skapa dessa förutsättningar, en bra handel i en tillgänglig miljö. Reglerna för exponering 
förutsätter att föreningen Askersund i Centrum efter ansökan får markupplåtelse godkänd.

Exponering vid butiksentréer 
i Askersunds centrum

ett eventuellt gathörn och med ett 
maximalt djup mot fasad om 60 cm.
Den fria bredden mellan de exponerade 
varorna och trottoarkanten skall vara 
minst 120 cm. Inom en sträcka om tio 
meter från gathörn får höjden på det som 
exponeras vara max 80 cm från marken 
för att sikten i korsningen skall vara 
trafiksäker.

Butiker i Askersunds centrum ges möjlighet att utanför butiken under butikens öppettid kostnadsfritt 
exponera sina varor på en yta om tre meter på varje sida om butikens huvudentré, dock längst till 

Undantag från den fria bredden 120 cm får göras 
om trappsteg sticker ut i trottoaren. I dessa fall får 
varor ställas ut så att de sticker ut lika mycket som 
trappsteget.

Om trappsteg saknas och trottoaren 
är smalare än 120 cm får varor 
hängas på fasaden så att de sticker 
ut max 15 cm från fasaden och inte 
inkräktar på framkomligheten. Inga 
varor får då ställas på trottoaren.



Vad är Askersunds centrum?
Reglerna i denna folder gäller området innanför det markerade området i kartan nedan. 
Kartan visar inte en generell definition av centrum, utan används bara i detta sammanhang.
På andra platser gäller ordinarie markupplåtelseregler.

Prydnadsblommor
Blommor som används för att dekorera entréer får placeras inom 
ytan för exponering. Blomurnor kan med fördel placeras vid sidan
av utstickande trappsteg för att markera steget för synsvaga personer. 
Om trottoaren är smal och utstickande trappsteg saknas används 
med fördel väggamplar för blommorna.

Undantag
Den butik som vill exponera varor på annat sätt än vad som beskrivits ovan måste söka 
markupplåtelse. Uteserveringar, bemannad visning eller försäljning får inte anläggas enligt reglerna 
ovan, utan måste alltid ha markupplåtelse när de anläggs på kommunens mark. Sådan ansökan görs 
hos Polisen.

Exponeringsytan får inte överlåtas, utan är till för butikens egna varor. I samband med Askersunds 
marknader gäller sedvanlig bokning av marknadsplats hos arrangören. Under vintersäsongen får 
exponering av varor ske i samråd med den som sköter trottoarens snöröjning och sandning.



Marschaller
Marschaller får inte placeras ut utan tillstånd, då de innebär stor fara 
för kunder som kan trampa på dem och få eld eller flytande stearin på 
sig. De innebär förstås även eldfara om de är felplacerade. 
Det finns dock en godkänd lösning som gör det möjligt att placera ut 
marschaller utan särskilt tillstånd, då en speciell marschallhållare har 
tagits fram och godkänts, se bild. Denna får placeras intill butikens 
entré inom området för exponering vid butiksentréer som beskrivs i 
denna folder, dock utan begränsning till det område som markerats i 
kartan på sidan 3. Hållaren kan köpas från föreningen Askersund  i 
Centrum och finns på Turist- och evenemangsbyrån vid torget. 
Den säljs även till icke medlemmar. Den som vill använda någon 

annan typ av marschallhållare måste söka markupplåtelse hos Polisen samt få hållaren godkänd av 
Tekniska nämnden och handikapprådet.

Vill du göra något ytterligare?
Om en handlare vill göra något som inte ryms inom de regler som beskrivs i denna folder går det 
bra att söka markupplåtelse hos Polisen. Instruktioner och ansökningshandlingar finns på 
kommunens webbplats www.askersund.se 

Torghandel
Reglerna för torghandel presenteras i en särskild folder ”Välkommen som torghandlare i 
Askersund” samt på webbplatsen www.askersund.se/torghandel

www.askersund.se

Askersunds kommun, Näringsliv & turism, 686 82 Askersund
0583-810 00

Kontakt
Centrumledaren Petra Gustafsson finns på Turist- och evenemangsbyrån och kan nås via e-post: 
petra.gustafsson@askersund.seeller  telefon 0583-810 34 alt. 070-642 99 81.

Näringslivschef Henrik Olofsson finns i rådhuset och kan nås via e-post: 
henrik.olofsson@askersund.seeller  telefon 0583-810 20 alt. 070-320 10 20.

Lycka till med skyltningen!
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