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Bilaga 1

Förslag till Regler för flyttbara skyltar s.k. gatupratare
på gatumark i Eskilstuna kommun
Dessa regler gäller för tillstånd för näringsidkare att få ha gatupratare i Eskilstuna
kommun förutom i område Torshälla.
Tillstånd
Tillstånd för gatupratare söks för ett år i taget av näringsidkaren hos polisen.
Stadsbyggnadsförvaltningen kommer därefter att yttra sig om ytan anses lämplig
för en gatupratare eller inte.
Efter att tillstånd beviljas och fakturan för upplåtelse av mark är betald kommer
näringsidkaren få ett bevis att klistra på sin gatupratare för gällande tillståndstid.
För restauranger/caféer som söker uteserveringstillstånd och även har giltigt
tillstånd för gatupratare, ska gatuprataren stå innanför den upplåtna ytan för
uteserveringen.
Tillsägelser handläggs av polisen och stadsbyggnadsförvaltningen. Föreläggande
och beivrande handläggs av polisen.
Om inte reglerna respekteras efter tillsägelse från stadsbyggnadsförvaltningen kan
tillståndet återkallas med omedelbar verkan. Näringsidkaren riskerar också att inte
få förnyat tillstånd året därpå om inte reglerna respekteras.
Arrende för markupplåtelse betalas till kommunen enligt fastställd taxa.
Utformning och placering
Gatuprataren ska placeras i direkt anslutning till verksamhetens entré/husfasad och
inte uppta större yta på mark än en kvadratmeter.
Gatuprataren ska placeras så att de inte blockerar trottoarer för gående, snöröjare
och renhållningsfordon.
Fritt mått mellan gatuprataren och trottoarkant eller annat fast hinder måste vara
minst 1,5 m för små gångströmmar och 2,0 m för stora gångströmmar.
Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

eskilstuna.se

Mobiltelefon

Endast en gatupratare per näringsidkare får ställas ut. Gatupratare får inte ställas i
bredd med andra gatupratare. Gatuprataren får inte vara rullande, snurrande eller
vippande.
Gatuprataren ska vara av bockmodell i kraftig rörkonstruktion och kunna spärras.
Den får inte vara högre än 1,0 meter. Gatuprataren ska vara svart, se godkänd
gatupratare nedan.
Gatupratare ska tas bort efter affärstidens slut.
Tidplan
Gatupratare som inte uppfyller ovanstående regler får användas under en
övergångsperiod. Efter 1 augusti 2017 får endast den godkända gatuprataren (se
bild nedan) användas inom Eskilstuna Kommun.

Godkänd gatupratare

+

Postadress

Besöksadress

Telefon, växel

Fax

016-710 10 00
E-post

Webbplats

eskilstuna.se

Mobiltelefon

