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Affischeringsplatser Skövde tätort 

I de fall polismyndigheten ger tillstånd för affischering på 
allmän plats ska minst nedan angivna villkor uppfyllas  
 

 Uppförandet av skyltarna ska ske enligt de regler och riktlinjer som finns 
för Arbete på väg i Skövde kommun. 

 Reklamskyltar och affischer ska placeras på sådant vis att de inte hindrar 
sikt för fordonsförare. Minst 10 meter fri-sikt-triangel ska finnas i de fall 
skyltarna placeras nära gatuhörn. De ska även placeras minst 50 meter från 
befintliga vägmärken samt minst 5 meter från vägkanten, det vill säga 
utanför vägområdet. 

 Skyltarna ska förankras på sådant vis att de inte kan förflyttas av väder och 
vind. Daglig översyn av skyltarna ska ske för att säkerställa att de inte är 
skadade eller kan skada tredje man. 

 Skyltarna ska tas bort senast vid tillståndstidens utgång. 
 Skyltarna får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med 

vägmärken eller trafikanordningar. De får heller inte innehålla budskap som 
strider mot bestämmelser i lagar, författningar eller på annat sätt kan verka 
kränkande mot tredje man. 

 Markupplåtelseavgift för affischering uttas enligt Skövde kommuns 
gällande taxa för allmän plats. 

 

Reklamskyltar tillåts på nedan angivna platser i detta 
dokument under förutsättning att ovan villkor uppfylls 

1. Västra Skogsrovägen Norra sidan – öster om Spånvägen 
2. Östra Skogsrovägen Södra sidan – ca 150 meter norr om Västra 

Skogsrovägen 
3. Karstorpsvägen Södra sidan mitt emot SKAS 
4. Karstorpsvägen Västra sidan – norr om Ädelstensvägen 
5. Gustav Adolfs gata Norra sidan – öster om Mc Donalds  
6. Mariestadsvägen Västra sidan – norr om anslutningen till Storegårdsvägen 
7. Nolhagavägen Södra sidan – mellan Mariestadsvägen, öster om uppfart till 

radiomast – Västra Stambanan 
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8. Dalvägen Västra sidan – mellan träden norr om infart till radhus 
9. Havstenavägen Västra sidan – söder om Sjöhagsvägen 
10. Södra Bergvägen Norra sidan – väster om Falkvägen 
11. Rådhusgatan Östra sidan – norr om turistbyrån 
12. Hjovägen Södra sidan – öster om Boulognergränd 
13. Kavelbrovägen Norra sidan – vid Volvohuset 
14. Kavelbrovägen Östra sidan – söder om Östergatan 
15. Ekeskogsvägen Västra sidan – Vid Parkering Södermalms IP 
16. Gröna vägen Östra sidan – söder om Beck-Friis väg 


