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Syfte och målsättning 
Följande riktlinjer och information avser skyltning, affischering, uteservering, Sommartorget, 
marknad, torghandel, försäljning, evenemang samt andra markupplåtelser som kan upplåtas på 
offentlig plats där Vimmerby kommun, hädanefter kallad Kommunen, är fastighetsägare. 
 
Syftet är att riktlinjerna och informationen ska fungera som ett komplement till Kommunens 
lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vimmerby kommun. 
 
Målsättningen är att den offentliga miljön i Vimmerby kommun ska präglas av kvalitet och trivsel, 
samtidigt som de ska ge alla aktörer samma förutsättningar att delta i en sund konkurrens.  

Revidering 
Detta dokument revideras vid behov av mark- och exploateringsingenjör på Gatukontoret. 
Reviderat dokument antas av kommunfullmäktige (KF). 

Övrigt 
Samråd med Kommunen ska ha skett innan en markupplåtelse upprättas enligt avsnitten som 
följer. Aktören är själv skyldig att ordna eventuella nödvändiga tillstånd för det aktuella ändamålet 
och följa samtliga föreskrifter från berörda myndigheter. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information.  
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Begrepp 
Här beskrivs innebörden av vissa begrepp som förekommer i detta dokument. 

Offentlig plats 
Enligt 1 kap. 2 § Ordningslagen är offentlig plats bland annat allmän platsmark. Offentlig plats är 
även platser som ska jämställas med offentliga platser enligt de lokala ordningsföreskrifterna för 
Vimmerby kommun. Exempel på platser som ska jämställas med offentliga platser kan vara 
idrottsplatser, badplatser och begravningsplatser, under förutsättning att områdena är tillgängliga 
för allmänheten.  

Allmän platsmark 
Enligt 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen avser allmän platsmark gator, vägar, torg, parker och övriga 
områden som är offentligt tillgängliga samt avsedda för gemensamma behov inom områden med 
detaljplan. Det kan även inkludera kvartersmark och gångbanor i anslutning till fastigheter.  

Kommunal mark 
Med kommunal mark avses både offentlig plats och allmän platsmark, men även ej planlagda 
områden som förvaltas av Kommunen. Sådan mark får inte stängas av för allmänheten eller tas i 
anspråk för annat ändamål utan tillstånd.  

Markupplåtelse 
Kommunen kan ge tillåtelse att använda mark utomhus till annat än vad den är avsedd för. Det 
kallas markupplåtelse och innebär att du som aktör får hyra marken tillfälligt för exempelvis 
uteservering, marknad eller andra evenemang. 
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Polismyndighetens tillstånd 
Enligt Ordningslagen får offentlig plats, till exempel allmän platsmark, som huvudregel inte 
användas för annat ändamål än det avsedda (gång- och cykeltrafik på gång- och cykelväg etc.). 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se 1 kap. 1–2 §§ och 3 
kap. 1 § Ordningslagen.  
 
Polismyndigheten kan enligt Ordningslagen bevilja tillstånd för att använda mark till annat 
ändamål. Ansökan om detta sker skriftligt till Polismyndigheten och blankett finns att hämta på 
deras hemsida. Du som aktör utför och bekostar själv din ansökan om polistillstånd.  
 
När Polismyndigheten mottagit ansökan ges vissa instanser hos Kommunen möjlighet att yttra sig. 
Yttrandena skickas sedan till Polismyndigheten som beviljar eller avslår ansökan. Om 
Kommunen uppställer villkor för sitt medgivande i samband med yttrandet får 
Polismyndigheten endast ge tillstånd om det förenas med dessa villkor. Enligt 3 kap. 15 § 
Ordningslagen får villkoren avse skötsel av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, 
miljö och trafik.  
 
Avgift enligt Kommunens taxor ska betalas av aktören i det fall upplåtelsen är förenad med sådan. 
Betalning sker i förskott mot faktura om inget annat överenskommits. Taxorna är befriade från 
mervärdesskatt om inget annat anges. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Vad händer om villkoren i Polismyndighetens tillstånd åsidosätts? 
Om villkoren i Polismyndighetens tillstånd åsidosätts har Kommunen rätt att dels muntligt, dels 
skriftligt ge aktören tillfälle att omgående rätta sig. Om rättelse inte vidtas omedelbart efter 
tillsägelse har Kommunen rätt att kontakta Polismyndigheten, som då kan återkalla tillståndet. Vid 
åsidosättande av villkor kan det även bli aktuellt med föreläggande, straff och förverkande 
enligt 3 kap. 19–25 §§ Ordningslagen. 

När krävs inte Polismyndighetens tillstånd? 
Polismyndighetens tillstånd krävs inte vid kortvarig användning som strider mot ändamålet, men 
då är det fråga om mycket korta tider, max 60 minuter. I dessa avseenden ska samråd ske med 
Kommunen. Se även 2 kap. 4–6 §§ Ordningslagen. 

Polismyndighetens tillstånd krävs i vissa fall heller inte om det är ”allmänt vedertaget” att platsen 
används på annat sätt än dess ändamål. Detta skulle exempelvis kunna vara ett objekt som varit 
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upprättad på offentlig plats under mycket lång tid. I dessa avseenden ska samråd ske med 
Kommunen. 

Tillstånd för servering av livsmedel och alkoholhaltiga drycker 
Tänk på att du som aktör behöver tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker.  
 
Vid servering av livsmedel kan du även behöva registrera dig som livsmedelsföretagare hos Miljö- 
och byggnadsförvaltningen.  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om polistillstånd, vänligen kontakta Polismyndigheten. 

Vid frågor om Kommunens vidtagande av åtgärder, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se  

Vid frågor om servering av alkoholhaltiga drycker, vänligen kontakta Socialförvaltningens 
alkoholhandläggare. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00  
Mejl: socialforvaltning@vimmerby.se 

Vid frågor om servering av livsmedel, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Uppställning av föremål på gatu- och 
gångbaneutrymmen 

Byggrelaterade föremål 
Debitering sker enligt Kommunens taxor. Taxorna avser påbörjad kalendermånad och gäller vid 
uppställning av bodar, byggmaterial, containrar, byggställningar eller övriga upplag för längre tid 
än tre (3) dygn. Vid uppställning av ovanstående för kortare tid än tre (3) dygn utgår ingen avgift. 

Handelsrelaterade föremål 
• Gatupratare och lösa föremål såsom blommor och marschaller får inte vara 

siktskymmande, hindrande eller störande. Gående ska obehindrat kunna passera. Av- och 
påstigning från fordon får inte störas eller hindras. Speciellt ska funktionshindrades krav 
på tillgänglighet beaktas. För mer information, vänligen kontakta Boverket eller besök 
deras hemsida www.boverket.se.   

• Lösa föremål såsom blommor och marschaller får utan tillstånd endast ställas ut i direkt 
anslutning till aktörens verksamhet. Marschaller ska dessutom placeras i skyddande 
ställning eller hållare minst 0,5 m från brännbart material. I övrigt krävs tillstånd av 
Polismyndigheten. 

• Varuställningar och lösa föremål såsom blommor och marschaller ska ha stabila 
konstruktioner och en höjd på minst 15 cm. De får inte medföra någon risk att gående 
snubblar eller förorsaka någon annan skada. Aktören ansvarar för skador på tredje man.  

• För gatupratare krävs tillstånd av Polismyndigheten och ska vara konstruerade enligt bild 
nedan. Gatupratare ska placeras max 0,5 m från fasaden, minst 1,2 m från trottoarkanten 
och får inte placeras närmare korsning än 10 m. Konstruktionen tar hänsyn till 
funktionshindrades tillgänglighet och minimerar risken för att skymma sikt i korsning. 

Gatupratare uppifrån samt framifrån. 
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• Gatupratare får endast innehålla anslag som avser aktörens verksamhet. Endast en (1) 
gatupratare tillåts för varje affärsingång verksamheten har. 

• Gatupratare, varuställningar eller liknande anordningar får endast vara utställda under den 
tid aktören håller öppet för allmänheten. Området ska städas efter nyttjandet.  
 

Upplåtelsen sker på villkor att anordningen inte orsakar någon kostnad för Kommunen. 

Övriga föremål 
Uppställning av övriga föremål på gatu- och gångbaneutrymmen hanteras som enskilda fall och 
kan beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta.  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om uppställning av föremål på gatu- och gångbaneutrymmen, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Tillfällig uppsättning av skyltar och affischering 
Vid tillfälliga evenemang har Kommunen tagit fram platser som anses lämpliga för sådan typ av 
affischering. Dessa redovisas i Bilaga 1. Debitering sker enligt Kommunens taxor.  
 
Vid tillfällig skyltning och affischering gäller följande: 

• Tillfällig skyltning och affischering, med undantag från valaffischering, får enligt 
Kommunens policy ske under maximalt sju (7) dagar per tillfälle. 

• Valaffischering: Under valår får affischering ske tidigast sex (6) veckor före valdagen. 
• Skyltar och affischer ska placeras på så sätt att de inte är siktskymmande för trafikanterna. 
• Tillstånd medges inte för uppsättning av banderoller över gator. 
• Skyltning och affischering får inte skymma befintliga vägmärken. 

 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om tillfällig uppsättning av skyltar och affischering, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Permanent uppsättning av skyltar och flaggstänger 

Skyltar  
En uppsättning av skylt för permanent bruk kräver oftast bygglov. På kommunal mark krävs, 
under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta, även att aktören tecknar ett 
arrende- eller nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om skyltens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt 
bruk).  

Flaggstänger 
För uppsättning av flaggstänger krävs bygglov om flaggan har ett budskap som är direkt/indirekt 
kopplad till kommersiellt syfte/marknadsföring. På kommunal mark krävs, under förutsättning att 
detaljplanens bestämmelser tillåter detta, även att aktören tecknar ett arrende- eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras aktören 
enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt kommersiellt 
bruk). 
 
För uppsättning av flaggstänger där flaggan inte har ett budskap (t.ex. landsflagga) krävs inget 
bygglov men däremot krävs en överenskommelse med fastighetsägaren. På kommunal mark 
krävs, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter detta, att aktören tecknar ett 
arrende- eller nyttjanderättsavtal med Kommunen. Avgiften regleras i avtalet. I annat fall debiteras 
aktören enligt Kommunens taxor (om flaggstångens syfte kan kopplas till direkt/indirekt 
kommersiellt bruk). 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Digitala, elektroniska, projicerande och bildväxlande 
skyltar 

Digitala, elektroniska eller projicerande skyltar  
Digitala, elektroniska eller projicerande skyltar består av displayer för text och bild. Dessa 
förekommer ofta som fasadskyltar eller fristående skyltar och är ofta datorstyrda.  

Mekaniskt bildväxlande skyltar 
Med mekaniskt bildväxlande skyltar menas skyltar som ändrar utseende. Dessa kan bestå av 
rullande planscher eller bildväxlande lameller.   

Elektroniska/Digitala bildväxlande skyltar  
Elektroniska/Digitala bildväxlande skyltar består av displayer för text och bild. Dessa är ofta 
datorstyrda. 

Elektroniska/Digitala och bildväxlande skyltar som kräver bygglov  
Nedan följer några exempel på olika typer av elektroniska/digitala och bildväxlande skyltar som 
kräver bygglov. För befintliga skyltar som inte är mekaniska eller digitala krävs nytt bygglov om 
de ska konverteras till ny teknik (från statisk till bildväxlande skylt). För samtliga omnämnda 
skyltar gäller följande:  

• En skylt räknas som bildväxlande om den växlar bild mer än en (1) gång per dygn.  
• Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap bör undvikas i anslutning till väg/gata på 

grund av distraktionen de orsakar.  
• Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap bör undvikas på eller i anslutning till 

allmän plats såsom torg, gator och parker, dels på grund av stadsbildens påverkan, dels på 
grund av att känsliga grupper (exempelvis barn och ungdomar) vistas på dessa platser.  

• Skyltar med bildväxlande eller rörligt budskap kan tillåtas inne på kvartersmark om de inte 
tillhör kategorin som behandlas i punkt 1 eller 2 enligt ovan.  

• Skyltar med bildväxlande/rörligt budskap får inte vara bländande eller störande för 
omgivningen. Ljusstyrkan ska kunna regleras utifrån årstid och tid på dygnet.  

• Vid placering av digitala storbildsskärmar ska hänsyn tas till att värdefull kulturmiljö 
bevaras ostörd. Storbildsskärmar bör därför inte placeras i anslutning till äldre bebyggelse. 
 

På kommunal mark krävs, utöver sannolika bygglov, även att aktören tecknar ett arrende- eller 
nyttjanderättsavtal med Kommunen, under förutsättning att detaljplanens bestämmelser tillåter 
detta och att Kommunen bedömer upplåtelsen som lämplig. I Vimmerby kommun hanteras alla 
förfrågningar avseende elektroniska/digitala och bildväxlande skyltar som enskilda fall. 
Upplåtelser kan därför beviljas i mån av plats/lämplighet. Avgiften regleras i avtalet. 
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Bildväxlande skyltar i trafikmiljöer 
Bildväxlande skyltar vid gator kan accepteras ur trafiksäkerhetssynpunkt om följande kriterier 
uppfylls:  

• Fordonsförarna endast hinner se en bildväxling när de i skyltad hastighet kör sträckan som 
bilden är synlig. 

• Varje budskap är kort och enkelt så det snabbt kan uppfattas. 
• Inga budskap på något sätt är rörliga. 
• Ljusstyrkan anpassas efter omgivande ljus samt ändras automatiskt, så det aldrig blir för 

starkt ljus och man bländas. 
• Skylten placeras där den inte konkurrerar med annat som fordonsförare måste kunna 

uppfatta samt att de har gott om tid på sig att hinna titta på skylten. 
 

Det är inte lämpligt att placera digitala bildväxlande skyltar på platser där stort fokus måste vara 
på trafiken, såsom i närheten av en korsning eller trafikplats. På raksträckor utan utfarter eller 
vänd mot en parkeringsplats kan en placering däremot vara acceptabel. Bedömning av läge i 
förhållande till platsen och byggnaderna är avgörande för möjligheten till bygglov.  

Skyltar med reklambudskap och digitala bildväxlande skyltar tillåts restriktivt i trafikmiljöer. De 
får inte placeras så att sikt, trafikmärken och trafikljus skyms eller på annat sätt påverkar stads- 
och landskapsbilden negativt. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om digitala, elektroniska, projicerande och bildväxlande skyltar, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 
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Sommartorget 

Vad är Sommartorget? 
Sommartorget bedrivs i Kommunens regi och är varje sommar ett trevligt inslag på Stora torget 
samt delar av Rådhustorget i Vimmerby. Här kan medborgare och turister njuta av en trivsam 
mötesplats för rekreation, gemenskap och lekplats för barnen.  
 
Under Sommartorgets säsong ombesörjer Kommunen bland annat bänkar, blommor, lekutrustning 
samt bod med WC. Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för säsongsdatum. 

För Sommartorgets områdeskarta, se Bilaga 2. Ytan kan komma att anpassas/justeras om tillfälliga 
markupplåtelser* beviljas i området kring Sommartorget. Sådana ansökningar hanteras separat 
enligt avsnitten ”Uteservering” samt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker.   

*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 

 
Exempel på lekutrustning, Sommartorget. 

Kontaktuppgifter 
Vid om Sommartorget, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Nyttjande av offentlig plats 
Offentlig plats är bland annat allmän platsmark. Till allmän platsmark räknas exempelvis 
Kommunens parker, gator, torg och grönytor. Användningsområden för dessa typer av ytor kan 
vara demonstrationer, idrottsaktiviteter, festivaler eller andra evenemang.  

För upplåtelse av allmän platsmark krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Om tillstånd beviljas av Polismyndigheten har 
Kommunen rätt att debitera avgift för upplåtelsen enligt gällande taxor. 

Ansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet samt under förutsättning att inget annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. För information om offentliga platser 
lämpliga för marknad, torghandel och tillfälliga evenemang, se Bilaga 2. 
 
Ansökan om tillstånd berörande övriga platser i Vimmerby tätort samt för övriga platser i 
Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall och kan beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut 
om debitering sker utefter detta. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter evenemanget ska du som aktör se till att markområdet återställs, städas samt att eventuell 
skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig städning i 
samband med evenemanget har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering sker enligt 
Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av dig som aktör. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
VEMAB* hämtar. VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta 
regleras av Kommunen när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund är i dessa fall aktören 
för evenemanget. 

*Vimmerby Energi & Miljö AB  

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om nyttjande av offentlig plats, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 
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Uteservering 

Tillstånd för uteservering 
För upplåtelse av uteservering krävs tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens 
tillstånd” med underrubriker.  

Tillstånd för uteservering kan beviljas av Kommunen under perioden 15 april–30 september, 
under förutsättning att den inte utgör hinder för andra aktiviteter på eller i anslutning till den 
önskade upplåtelseplatsen, såsom parkering, väghållning, underhåll, trafik, evenemang, marknader 
etc. Om tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande 
taxor.  
 
Du kan behöva bygglov för att få ställa upp en uteservering. Är du osäker på om din planerade 
uteservering behöver bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Placering 
En markupplåtelse för uteservering får endast göras i direkt anslutning till permanent restaurang, 
café eller motsvarande servering. Detta för att, i enlighet med Livsmedelslagen, säkerställa en 
kvalitet på mat och dryck som endast kan uppnås från permanenta kök. 

Utformning, möblemang och utsmyckning 
Du som aktör ska samråda med Kommunen för godkännande av uteserveringens utformning och 
möblemang. Hänsyn ska bland annat tas till tillgänglighet och övrig omgivning.  

Önskad utsmyckning ska beskrivas utförligt i tillståndsansökan och bedöms av Kommunen i varje 
enskilt fall. 
 
Parasoll som är löstagbara och flyttbara kräver inte bygglov. Däremot kan du behöva bygglov för 
ett fast anordnat parasoll, om det kan anses vara ett bygglovspliktigt skärmtak. 
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Avgränsning/Inhägnad 
Uteserveringar som upprättas ska ha avgränsning/inhägnad som överensstämmer väl med 
omgivningens och fastighetens stil samt färgsättning. Avgränsning/Inhägnad av serveringen ska 
ske med staketsektioner som tillhandahålls av Kommunen mot avgift. Debitering sker enligt 
Kommunens taxor.  

Kommunens staketsektioner. 

Tillfällig byggnad/bod 
Om du som aktör önskar nyttja tillfällig byggnad/bod för din uteservering ska den harmoniera med 
stadskärnans genuina småstadskänsla, likt Kommunens små röda lekstugor, och ha traditionella 
färger såsom Falu rödfärg eller Rådhusets gula kulör. Takbeläggningen kan med fördel vara rött 
tegel eller täckt av sedum, i annat fall svart. 

 

 
En av Kommunens små röda lekstugor.           Exempel på gul bod med sedumtak. 

Enligt gällande Plan- och bygglag 9 kap. 3a § krävs inget bygglov för tillfällig byggnad/bod under 
förutsättning att: 

• den placeras på kommunal mark planlagd som allmän platsmark 
• den placeras på beviljad upplåtelseplats i högst tre (3) månader 
• den inte är större än 15 kvm 
• den inte överstiger en taknockshöjd på 3 m 
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För placering på beviljad upplåtelseplats längre än tre (3) månader och/eller större 
byggnadsstorlek kan tidsbegränsat bygglov vara aktuellt och samråd samt godkännande krävs från 
Kommunen.  

Renhållning och skadegörelse 
Du som aktör har skyldighet att under hela upplåtelsetiden hålla uteserveringen ren och välstädad 
samt angränsande område fritt från skräp och fimpar. Det är inte tillåtet att skräp och fimpar som 
uppkommit sopas ut utanför angränsande område.    
 
Efter upplåtelsetidens utgång ska aktören se till att upplåtelseplatsen återställs, städas och att 
eventuell skadegörelse uppdagas samt ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller bristfällig 
städning i samband med upplåtelsen har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering sker 
enligt Kommunens taxor. 

Avfallshantering 
Ansvar för samt hantering av hushållsavfall från uteserveringar räknas till aktörens ordinarie 
verksamhet och dess avfall.  

Vatten och avlopp 
En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon vatten- eller avloppsanslutning. Då uteserveringen 
upplåts i direkt anslutning till verksamheten finns inte behov av vatten- eller avloppsanslutning, 
eftersom det behovet kan uppfyllas inne från verksamheten.  
 
De VA-anslutningar som finns är i området kring Stora torget och är endast ett fåtal. De reserveras 
därför i första hand för tillfälliga markupplåtelser*, där aktörerna inte har en permanent 
verksamhet i anslutning till Stora torget. Först till kvarn gäller. 

Om du som aktör önskar nyttja tillfällig byggnad/bod krävs att den är utrustad med 
återströmningsskydd och fettavskiljare för att få ansluta till VEMAB**:s, VA-nät.  

Kommunen tar ut brukningsavgift för aktörens vattenåtgång samt kontaktar VEMAB för 
installation av vattenmätare, vattenanslutning och avloppsanslutning.  
 
*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 
 
**Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
En markupplåtelse för uteservering som görs i direkt anslutning till permanent restaurang, café 
eller motsvarande servering tilldelas inte någon elanslutning. Då uteserveringen upplåts i direkt 
anslutning till verksamheten finns inte behov av elanslutning, eftersom det behovet kan uppfyllas 
inne från verksamheten.  
 
De elanslutningar som finns är i området kring Stora torget och är endast ett fåtal. De reserveras 
därför i första hand för tillfälliga markupplåtelser*, där aktörerna inte har en permanent 
verksamhet i anslutning till Stora torget. Om du som aktör önskar el som tillval till din 
uteservering ska det tydligt framgå i din tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens 
tillstånd” med underrubriker. Först till kvarn gäller. Debitering sker enligt Kommunens taxor och 
VEMAB**:s avgifter. 

*tillfälliga markupplåtelser berörande externa aktörer, såsom uteservering, försäljning av enklare 
förtäring etc. 
 
**Vimmerby Energi & Miljö AB 
 
Har du som aktör behov av el trots ovan nämnda förutsättningar tillkommer en extra avgift. Den 
extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda fall. 

Ljudnivåer 

Musikljud/ljudnivåer vid uteservering 

Hos Miljö- och byggandsförvaltningen finns ett underlag antaget avseende handläggning av 
evenemang. Miljö- och byggnadsförvaltningens tjänstepersoner använder underlaget vid 
handläggning av polisyttranden om offentlig tillställning samt vid framtagande av eventuellt 
tillhörande försiktighetsföreläggande. Underlaget är även tänkt att vara ett stöd för aktörer i 
samband med tillfälliga evenemang/markupplåtelser. Därför finns en länk till underlaget på 
Kommunens hemsida www.vimmerby.se under rubriken ”Tillfälliga evenemang”.  
 
Avseende uteservering är ambitionen att med detta underlag skapa tydlighet och förenkling vad 
gäller kontroll av musikljud/ljudnivåer, dels för dig som aktör, dels för omkringboende, 
Kommunen och myndigheter.  
 
Vid uteservering lägger underlaget stor vikt vid musik som spelas utomhus för aktörens egna 
gäster, såsom levande musik (trubadur, artist etc.) eller via högtalare/ljudanläggning. Hänsyn är 
bland annat tagen till omkringboende och andra aktörer i stadsmiljön, men även till Vimmerbys 
karaktär av turistkommun - En turistkommun med mycket liv och rörelse under säsongen/perioden 
då uteservering kan beviljas av Kommunen, framför allt i Vimmerbys centrala delar. 
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I övrigt ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15) och 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) samt uppdaterade 
versioner av dessa följas. 
 
Som aktör berörs du av ovan nämnda underlag oavsett om du har en tillfällig 
markupplåtelse för din uteservering eller om du har en permanent verksamhet i anslutning 
till den.  

Räddningstjänst 
Du som aktör är ansvarig för att säkerheten är tillfredsställande vad gäller att förebygga och 
minimera olyckor som kan orsaka räddningstjänst. Uteserveringen får inte försvåra möjlig 
utrymning av lokaler/verksamheter i anslutning till den. 

För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om uteservering, utformning, utsmyckning etc, vänligen kontakta Gatukontorets 
trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om staketsektioner, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om bygglov, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Marknader 
För marknadsdagar ansöker Kommunen själva om tillstånd hos Polismyndigheten.  

Om du som aktör vill boka marknadsplats eller disk till marknad finns en ansökningsblankett att 
använda på Kommunens hemsida www.vimmerby.se. När blanketten är ifylld mejlar du den till 
marknad@vimmerby.se för vidare hantering. Först till kvarn gäller för marknadsplatser och 
diskar. Aktören debiteras enligt Kommunens taxor. Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. 
Aktören betalar samtliga belopp mot utställd förskottsfaktura. 

Avbokning av marknadsplats sker senast tre (3) dagar innan marknaden äger rum. Aktören får då 
tillbaka samtliga belopp förutom tillkommande avbokningsavgift. Sker avbokning senare än tre 
(3) dagar innan får aktören, mot uppvisande av läkarintyg, tillbaka samtliga belopp förutom 
tillkommande avbokningsavgift. Om läkarintyg inte kan uppvisas eller om närvaro av någon 
anledning uteblir utan avbokning kan aktören inte få tillbaka något belopp.  
 
Vill du som aktör servera eller sälja livsmedel på en marknad kan du behöva registrera dig hos 
Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter nedplockning av utrustning ska du som aktör se till att upplåtelseplatsen återställs, städas 
samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med marknaden har Kommunen rätt att debitera aktören. Debitering 
sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda marknadsplatser hanteras internt av respektive aktör.  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan marknaden för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att 
få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval. Om el som tillval är aktuellt ska det tydligt 
framgå i din tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. Har du behov av mer än 16 
ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda 
fall. 
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så fri bredd mellan uppställda enheter på båda 
sidor av gatan är minst 4 meter (fri bredd). 

Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så de inte inkräktar på Räddningstjänstens 
tillgänglighet till byggnaders fasader för livräddning och släckning av bränder. 
 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande får inte medföra risk för brandspridning till eller 
mellan byggnader, skäliga avstånd till byggnader måste därför hållas. Dessa avstånd varierar 
beroende på byggnad och uppställda enheter, med anledning av detta ska i tveksamma fall samråd 
ske med Räddningstjänsten. I normalfallet gäller ett avstånd på 4 meter. 
 
För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om marknader, vänligen kontakta Gatukontoret administratör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om registrering för servering eller försäljning av livsmedel, vänligen kontakta Miljö- 
och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Torghandel och försäljning 
Gratis torghandel får endast ske på anvisad handelsplats vid Stora torget respektive 
Rönnbärsgatan, se Bilaga 2. Dessa anvisade platser kräver inget tillstånd från Polismyndigheten. 
Kommunen debiterar ingenting för nyttjande av dessa anvisade platser. Först till kvarn gäller 
samt max en (1) dag per vecka och aktör. Försäljning får ske under de tider som angivits i 
de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Vimmerby kommun. Du som aktör har 
skyldighet att plocka ned och transportera bort din utrustning efter varje tillfälle. 
 
Vid önskemål om annan placering än anvisade handelsplatser krävs tillstånd från 
Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Om 
tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten debiterar Kommunen enligt gällande taxor. 
Tillståndsansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet.  

I dagsläget finns inga årsplatser för torghandel att erbjuda. 
 
Under säsongen för Sommartorget, se avsnitt ”Sommartorget”, utgår handelsplatsen vid 
Stora torget tillfälligt, men den vid Kyrkogårdsgatan kommer fortfarande finnas att tillgå. 
 
I övrigt gäller antagna dokument om lokala ordningsföreskrifter samt lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i Vimmerby kommun. Det förväntas att du som aktör tagit del av och förstått dessa. 
Vänligen besök Kommunens hemsida www.vimmerby.se för mer information. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter nedplockning av utrustning ska du som aktör se till att upplåtelseplatsen återställs, städas 
samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen skadegörelse eller 
bristfällig städning i samband med torghandeln har Kommunen rätt att debitera aktören. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskild torghandel hanteras internt av respektive aktör.  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan torghandeln för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är placeringen på Stora torget eller Rådhustorget 
sker debitering enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att 
få ansluta till VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och 
fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
Du som aktör har möjlighet att välja el som tillval, även vid gratis torghandel om den sker på 
anvisad handelsplats vid Stora torget respektive Rönnbärsgatan. Kommunen styr eluttag, 
elanslutning och elförbrukning via en digital applösning. Om el som tillval är aktuellt behöver du 
kontakta Kommunens driftenhet minst två (2) arbetsdagar (måndag–fredag kl 8:00–16:00) innan 
torghandeln ska äga rum och ange mellan vilka klockslag handelsplatsen kommer tas i anspråk. 
Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. Har du behov av mer än 16 
ampere tillkommer en extra avgift. Den extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda 
fall.  
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så fri bredd mellan uppställda enheter på båda 
sidor av gatan är minst 4 meter (fri bredd). 

Uppställning av vagnar, stånd eller liknande ska ske så de inte inkräktar på Räddningstjänstens 
tillgänglighet till byggnaders fasader för livräddning och släckning av bränder. 
 
Uppställning av vagnar, stånd eller liknande får inte medföra risk för brandspridning till eller 
mellan byggnader, skäliga avstånd till byggnader måste därför hållas. Dessa avstånd varierar 
beroende på byggnad och uppställda enheter, med anledning av detta ska i tveksamma fall samråd 
ske med Räddningstjänsten. I normalfallet gäller ett avstånd på 4 meter. 
 
För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om torghandel, vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 
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Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Bokning av Källängsparken och Gästgivarehagen 
Källängsparken och Gästgivarehagen är allmän platsmark. För upplåtelse av allmän platsmark 
krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med 
underrubriker.  
 
Om tillståndsansökan beviljas av Polismyndigheten har aktören skyldighet att kontakta 
Gatukontorets administratör för bokning av park.  
 
Tillståndsansökan kan beviljas i mån av plats/lämplighet samt under förutsättning att inget annat 
evenemang redan är bokat på önskad upplåtelseplats. 
 
För bokning av Källängsparken/Gästgivarehagen är det först till kvarn som gäller och tidigast 365 
dagar innan evenemanget ska hållas. Hyres- och bokningsavgift utgår endast vid evenemang 
kopplade till direkt/indirekt försäljning i kommersiellt syfte/marknadsföring. Debitering sker 
enligt Kommunens taxor. 

Renhållning och skadegörelse 
Efter evenemanget ska du som aktör se till att Källängsparken/Gästgivarehagen i sin helhet 
återställs, städas samt att eventuell skadegörelse uppdagas och ersätts. Upptäcker Kommunen 
skadegörelse eller bristfällig städning i samband med evenemanget har Kommunen rätt att 
debitera aktören. Debitering sker enligt Kommunens taxor.  

Avfallshantering 
Hushållsavfall från enskilda evenemang hanteras internt i evenemanget av dig som aktör. Avfallet 
samlas på en gemensam plats, exempelvis i en container eller kärl beroende på mängder. 
VEMAB* hämtar. VEMAB kan via sin entreprenör tillhandhålla tillfälliga behållare. Detta 
regleras av Kommunen när tillstånd ges till evenemanget. VEMAB:s kund är i dessa fall aktören 
för evenemanget. 

*Vimmerby Energi & Miljö AB  

Vatten och avlopp 
Du som aktör behöver kontakta Kommunen i god tid innan evenemanget för att se om möjlig VA-
anslutning kan fås tillfälligt på angiven plats. Är det möjligt att få en anslutning sker debitering 
enligt Kommunens taxor. Kommunen kontaktar VEMAB* för anslutning. För att få ansluta till 
VEMAB:s VA-nät krävs att din utrustning har återströmningsskydd och fettavskiljare.  

*Vimmerby Energi & Miljö AB 
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El 
I Gästgivarehagen finns ingen möjlighet till elanslutning, men i Källängsparken finns möjlighet. 
Om du som aktör önskar el som tillval vid bokning av Källängsparken ska det tydligt framgå i din 
tillståndsansökan, se avsnitt ”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. Först till kvarn 
gäller. Debitering sker enligt Kommunens taxor och VEMAB*:s avgifter. 
 
Nyckel till elskåp hämtas hos Gatukontorets driftenhet. Du som aktör ansvarar själv för att boka 
tid när nyckeln ska hämtas. Har du behov av mer än 16 ampere tillkommer en extra avgift. Den 
extra avgiften beror på behovet och tas fram vid enskilda fall. 
 
*Vimmerby Energi & Miljö AB 

Ljudnivåer 
För mer information, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Räddningstjänst 
Du som aktör har skyldighet att följa Räddningstjänstens riktlinjer för tillfälliga 
utomhusevenemang.  

För med information, vänligen kontakta Räddningstjänsten i Vimmerby. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bokning av park, vänligen kontakta Gatukontorets administratör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om renhållning och skadegörelse, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om avfallshantering, vänligen kontakta Vimmerby Energi & Miljö AB. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 93 00 
Mejl: vimmerby.energi@vimmerby.se 

Vid frågor om vatten och avlopp, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Vid frågor om el, vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Vid frågor om ljudnivåer, vänligen kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. 
Telefonnummer: 0495-24 14 00  
Mejl: miljo.bygg@hultsfred.se 

Vid frågor om Räddningstjänstens behov av tillgänglighet, vänligen kontakta Räddningstjänsten i 
Vimmerby. 
Telefonnummer till växeln: 0492- 76 90 00 
Mejl: raddningstjansten@vimmerby.se 
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Övriga tillfälliga markupplåtelser på kommunal mark 

Nöjesfält, tivoli eller cirkus 
I Vimmerby kommun hanteras tillfälligt nöjesfält, tivoli eller cirkus som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Debitering sker enligt Kommunens taxor. 
 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker.  

Övrigt 
Övriga tillfälliga markupplåtelser hanteras som enskilda fall och kan beviljas i mån av 
plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta.  
 
För upplåtelse av offentlig plats krävs ofta tillstånd av Polismyndigheten, se avsnitt 
”Polismyndighetens tillstånd” med underrubriker. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om övriga tillfälliga markupplåtelser på kommunal mark, vänligen kontakta 
Gatukontorets trafikingenjör.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 

Bokning av bänkar i samband med evenemang 
Om du som aktör vill boka bänkar (benämns ”bockar och brädor”) görs det hos Gatukontorets 
driftenhet. En hyresavgift kommer att tas ut och även kostnad för transport tillkommer om du inte 
fraktar bänkarna själv. Debitering sker enligt Kommunens taxor. Fakturaadress kommer att 
behöva uppges.  
 
Du som aktör ansvarar även för att eventuella hyrda bänkar plockas undan och ställs in i 
transporten de fraktades i. 

Kontaktuppgifter 
Vid frågor om bänkar (benämns ”bockar och brädor”), vänligen kontakta Gatukontorets driftenhet.  
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: www.samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Bilaga 1 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där tillfällig 
skyltning och affischering är tillåten 

Vimmerby 
Se översiktskartor. 

• Lundgatan 
Grönområde mellan Torsgatan och Lundgatan. 

• Lundgatan 
Grönområde utmed Lundgatan öster om Vimarskolan. 

• Vimmerbyallén 
Grönområde mellan väg 23/34 och Vimmerbyallén norr om Åbrovägen. 

• Vimmerbyallén 
Grönområde utmed Vimmerbyalléns södra sida mellan järnvägsövergången och 
Badhusgatan. 

• Södra Ringleden 
Grönområde utmed Södra Ringledens västra sida mellan Åbrovägen och Hultsfredsvägen. 

Södra Vi 
Se översiktskarta. 

• Grönområde väster Björkavägen och norr om Syrénvägen. 

Övriga orter i Vimmerby kommun 
Gullringen, Storebro, Rumskulla, Frödinge, Tuna, Djursdala, Locknevi och Pelarne har i dagsläget 
inga anvisade platser.  

Vid frågor om offentliga platser lämpliga för tillfällig skyltning och affischering i dessa orter, 
vänligen kontakta Gatukontorets trafikingenjör. 
Telefonnummer till växeln: 0492-76 90 00 
Mejl: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se 
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Bilaga 2 
Offentliga platser i Vimmerby kommun där marknad, 
torghandel och tillfälliga evenemang är lämpliga, 
inklusive översiktskartor 

Vimmerby tätort 

Offentliga platser anvisade för marknad 

Se översiktskarta. 

Offentliga platser anvisade för gratis torghandel 

Se översiktskarta. 

• Rönnbärsgatan 
• Del av Stora torget 

Offentliga platser lämpliga för tillfälliga evenemang 

Se översiktskartor. 

• Stora torget 
• Rådhustorget 
• Källängsparken 
• Gästgivarehagen 

 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby tätort hanteras som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut och debitering sker utefter detta.  

Upplåtelseplats för Kommunens tillfälliga evenemang Sommartorget 

Se översiktskarta. 

Övriga Vimmerby kommun 
Ansökan om tillstånd för övriga platser i Vimmerby kommun hanteras som enskilda fall och kan 
beviljas i mån av plats/lämplighet. Beslut om debitering sker utefter detta. 
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