Till dig som är butiksinnehavare, fastighetsägare och näringsidkare i Älmhult
Älmhults centrum ska vara tillgänglig och trevligt för alla, oavsett synnedsättning eller rörelsehinder.
Genom att arbeta tillsammans med butiksinnehavarna vill vi skapa ett Älmhult som är tillgängligt för
alla.

Gatupratare
Samtliga gatupratare som placeras ut på gångbanan ska i basen ha en ring vilket gör att personer
med blindkäpp får en lite lättare vardag då blindkäppen inte trasslar in sig in benen vilket kan ske på
andra skyltställ. Alternativt en ram runt gatupratarens ben som fungerar som en sockel kring
gatuprataren.

Varuskyltning
Varuskyltning innebär att den som äger en butik visar upp det egna varusortimentet framför sin
verksamhet, t ex blommor, klädesplagg eller skor. Varuskyltning är ett trevligt inslag i en levande
stadsbild men får aldrig dominera eller vara i vägen för förbipasserande. En förutsättning är att
gångytan ska vara fri och tillgänglig utan hinder.
Tänk på följande när det gäller varuskyltning:



Minst 160 cm av gångbanan skall vara fri från hinder, under vintertid gäller 200 cm fri yta för
att säkra framkomlighet för snöröjningsfordon.
Varuexponeringen får inte uppta mer än 180 cm av gångbaneytan räknat från butikens fasad.








Varuställ ska alltid förses med en 10 cm hög och stabil sockel/sarg av exempelvis trä mot
marken. Detta för att synskadade ska kunna använda varuexponeringen som ledstråk istället
för husfasaden.
Ingen anordning får stå kvar då butiken är stängd, med undantag av t ex tunga
blomlådor.
Öppen eld får ej lämnas obevakad.
Ingen varuskyltning får placeras på taktila plattor då dessa är utplacerade för att underlätta för
synskadade i gatumiljö.
Det är varje näringsidkares ansvar att söka tillstånd från polisen för att få placera ut varor, mer
om detta och hur man går tillväga för att söka tillstånd finns på polisens hemsida.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta gatuingenjör Emelie Lindholm på
emelie.lindholm@almhult.se

