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Gatu-/parkavdelningen

Riktlinjer för gatupratare och utsmyckning på allmän platsmark i Norrtälje stad

Norrtälje kommun granskar fortlöpande gatupratare och diverse utsmyckning som är placerade
på allmän platsmark inom detaljplanelagt område i Norrtälje, Rimbo och Hallstavik. De föremål
som står trafikfarligt skall tas bort omedelbart.
Godkänd typ av gatupratare rekommenderas som säkerhet för människor med nedsatt
orienteringsförmåga. De bör ha en rund sarg med diameter 65 cm och höjd 130 cm.
Plats för reklam är 50x70 cm.
Gatupratare kräver alltid tillstånd från kommunen och även av polismyndigheten.
Det ska finnas minst 1,2 m fri passage på gångbanan. På gågatan ska passage för fordon och
gående vara minst 3,5 m. Gatupratare placeras direkt intill fasaden. Vid ojämn mark ska det
läggas någonting under gatuprataren för att stå stadigt.
Avgift ska erläggas enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa. I avgiften ingår 1 gatupratare,
marshallhållare och blomkruka per verksamhet.
Varuställ (kläd-/blomställning) ska förses med en sarg, som säkerhet för människor med nedsatt
orienteringsförmåga, i gångriktningen som är 12 cm hög.
Flaggor på fasaden bör användas sparsamt och i första hand ska smides upphängningar
användas för butiksnamn, om inte annat anges i bygglovet Precis som markiser får inte heller
flaggornas underkant hänga lägre än 2,2 m från gatuplan.
Marschaller ska stå i hållare av svart stål/smide. Hållaren bör ha skydd av glas. Placera
marshalen så att ingen/inget kan skadas av elden eller av skvättande stearin. Där dörren öppnas
mot gatan ställs marschallen på gångjärnssidan.

Blomutsmyckning i direkt anslutning till butiksentrén kan vara ett trevligt inslag, särskilt på de
gator där det inte finns plats för större blomlådor. Det måste dock finnas 1,2 m fri passage på
gångbanan (3,5 på gågatan). Blomkrukorna bör inte ta mer plats än 0,5 m räknat från
husväggen. De kan också hängas på väggen, med underkant minst 2,2 m över marken för att
undvika att någon slår i huvudet.
Mattor av olika slag är helt främmande i gaturum och får inte användas.
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Omgivningen av butiken ska hållas i rent och prydligt skick, mindre sopor ska plockas omgående,
inga större sopor får placeras framför butiker. Vid varuleveranser ska varorna tas in omgående,
gatan är ingen uppställningsplats för emballage.
Anslagstavlor och reklam på husfasader ska hållas i bra skick eller tas bort.
Varorna ska i första hand placeras inne i skyltfönster. Varuskyltning, stolar och bord mm. på
allmän plats kräver polistillstånd.
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