
 

Evenemangsskyltning vid 

Norsjös infarter 

 
Norsjö kommun har låtit sätta upp fyra infartsskyltar med 

lokala idrottsprofiler för att hälsa alla välkomna till Norsjö. 

Motiven på skyltarna har valts ut genom omröstning på 

kommunens hemsida och kommer att bytas ut efter 3-5 år 

för nya lokala profiler.  

 

Skyltar erbjuder möjlighet till arrangörer att på skyltens 

nedre del annonsera om tillfälliga evenemang som sker i 

Norsjö eller i kommunen. 

 

Detta dokument avser förtydliga vad som gäller vid 

annonsering av evenemang på infartsskyltarna.  

 

Vid de fyra infarterna till Norsjö samhälle finns nya välkomstskyltar med lokala 

idrottsprofiler. Syftet med skyltarna är att skapa en positiv bild av Norsjö och ge 

möjlighet till att sprida relevant information till alla som passerar då det finns möjlighet 

att på nedre delen av skyltarna annonsera lokala evenemang för att informera om 

kommande händelser. Det finns två rader med plats för max fyra evenemang på 

skyltarna. Evenemangen placeras i kronologisk ordning där närmaste evenemang 

placeras längst upp till vänster. 

Kostnaden för att märka upp evenemangsskyltar tillkommer arrangören till 

självkostnadspris och utgör ett prisvärt sätt att locka besökare till evenemanget. 

Skyltarna ägs av Norsjö kommun och är uppsatta med tillbörligt skyltlov med 

markägares tillstånd. 
 

 

 

 

 

 

  



 

Vad kan man annonsera om? 

Endast sådana evenemang som är av betydande karaktär för besökare eller innevånare eller 

som bedöms intressera ett betydande antal personer får annonseras. Tillstånd om att annonsera 

skickas i god tid in till kommunens informatör via e-post: info@norsjo.se (alternativt per post 

till Norsjö kommun, 935 81 Norsjö.  

I förfrågan ska det framgå vem som är arrangör (förening/företag, kontaktperson, adress, 

telefon), vad evenemanget avser, tidpunkt för evenemanget samt om det rör sig om ett 

återkommande evenemang eller enstaka händelse. Vid återkommande evenemang behövs 

inget nytt tillstånd.  

Tillstånd medges för evenemang såsom marknader, mässor, idrottsevent, kulturella 

evenemang m.m. I första hand avses tillfälliga evenemang som pågår kortare tid. I mån av 

plats även längre evenemang som pågår mer än en vecka.  

Det är INTE tillåtet att annonsera för kommersiellt bruk eller för religiösa eller politiska 

evenemang. Det är inte heller tillåtet att använda infartsskyltarna för att sätta upp egna 

affischer eller skyltar utan lov. 

Svar på tillståndsansökan meddelas snarast med e-post till adressen förfrågan kom ifrån 

(alternativt per post). 

 

Hur går man tillväga för tryck och uppsättning? 

Tryck: När man fått tillstånd kan man beställa tryck av evenemangsskyltarna. Norsjö 

kommun tillhandahåller själva plattan som ska tryckas på. Arrangören beställer och bekostar 

själv uppmärkning/tryck hos upphandlad leverantör:  

Foto & Reklam i Norr, Storgatan 6, 935 32 Norsjö, tel. 0910-650037                                  

e-post: order@reklambutiken.nu. 

Kostnad för att märka upp fyra infartsskyltar är 430 kr plus moms (pris avser år 2017, ev. 

indexuppräkning kan tillkomma kommande år). 

Egen uppsättning: När skyltarna är tryckta kan man sätta upp skyltarna själv (om det pågår 

fler än ett evenemang gäller att närmaste evenemang i tiden ska ligga först och högst upp och 

senare därefter).  

Efter avslutat evenemang ska skyltarna plockas ner snarast - max. fyra kalenderdagar efter 

avslutat evenemang - och snarast återställas till Foto & Reklam i Norr. Från femte 

kalenderdagen efter avslutat evenemang äger kommunen rätt att ta ner skyltarna. Arrangören 

faktureras i så fall 260 kr plus moms. 

Ej återställda skyltar inom 10 dagar efter arrangemanget faktureras arrangören till 

självkostnadspris: 125 kr/st plus moms. 

 

Uppsättning av kommunen: Önskar man få uppsättning och nedtagning av skyltarna 

ombesörjd meddelar man detta i samband med beställning av tryck av skyltarna till Foto & 

Reklam i Norr (som i sin tur meddelar oss). Tjänsten faktureras till arrangören med 260 kr 

plus moms. 
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Egna skyltar: Det är möjligt att själv tillverka och trycka evenemangsskyltar enligt angivna 

mått och grafisk profil. Meddela det i samband med att tillstånd söks så får ni uppgifter ni 

behöver. Samma regler gäller för uppsättning och nedtagning av skyltarna.  

 

 

Har ni frågor om infartsskyltarna är ni välkomna att kontakta tillväxtavdelningen eller 

kommunens informatör: 

 

Eleonore Hedman, verksamhetschef kommunal utveckling  

eleonore.hedman@norsjo.se 

Tel. 0918-14139 eller 070-249 99 50 

 

Sofie From, informatör 

Sofie.from@norsjo.se  

Tel. 0918-141 21 eller 072-541 20 08 
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