Riktlinjer för affischering
vid allmänna val

Valaffischer

En ansökan om upplåtelse av offentlig plats ska skickas in till Polisen
för godkännande för affischering på offentlig plats. Sök tillstånd i god
tid före valaffischeringen. Bifoga gärna information om hur ni tänkt
affischera med er ansökan.
Ansökan hittar du här:
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
Tillstånd från markägare krävs för uppsättning på övrig mark.

Affischerna får inte:
••
••
••
••

vara siktskymmande
vara bländande eller ha ljusanordning med växlande färger eller
bilder
placeras i eller i anslutning till komplexa trafikmiljöer som korsningar, cirkulationer eller före tunnlar
placeras på väg- eller trafikanordningar som vägmärken och
trafiksignalstolpar.

Riktlinjer för valaffischering:
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Placering och utformning av reklam/valaffischer ska ske på ett
sätt som är acceptabelt med hänsyn till trafiksäkerheten
Affischens text ska vara kort och kunna uppfattas på mindre än
en sekund. Sådant som telefonnummer och webbadresser bör
därför helst undvikas
Antalet reklamskyltar och andra reklamanordningar ska
minimeras
Skylten ska placeras så att underhåll och drift av vägområdet kan
ske normalt utan hinder
Raksträckor utan annan distraktion är att föredra
Vid uppsättning längs vägen kan en trafikanordningsplan behöva
skickas in för granskning
Vid placering ut mot statliga vägar ska Trafikverket
kontaktas för godkännande
Inom ett avstånd på 50 meter från vägområde, och där detaljplan
inte finns, krävs tillstånd från Länsstyrelsen
Partierna (tillståndsinnehavaren) är skyldiga att själva ta ner
uppsatta skyltar efter upplåtelsens slut.

Valbodar/Valstugor

För valbodar och valtält kommer platser att anordnas på Stadshusplanen. De får stå i max sex veckor.
Varje parti kan ansöka om tillstånd hos polisen för att få använda en
plats. Sök tillstånd i god tid före valaktiviteten.
Varje plats är 3 x 5 meter.

För platserna gäller:

•• Inget utskjutande material som kan skada förbipasserande.
•• Kablar och annat som innebär en fallrisk ska rampas
•• Ljud och ljus ska följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer
•• Följ övriga allmänna villkor som följer med ett beviljat
polistillstånd
•• Håll stugorna och området runt i vårdat skick
Mer information finns också på stadens webbplats:
https://bit.ly/2tmdpqR

Mölndals stads ordningsstadga:

11 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd
av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket,
stolpar eller liknande som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller
andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål.
Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser
och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse
på byggnad där rörelsen finns.

Frågor eller förtydliganden
Lovisa Hansson, trafikhandläggare
031-15 15 53
lovisa.hansson@molndal.se

