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Riktlinjer för reklamskyltning i kommunens 
idrottsanläggningar 
 

 

Beslutsnivå- och datum  Kultur- och fritidsnämnden 2018-10-23 

Diarienummer 2018KOFN/0158 

Reviderat - 

Lagstadgat styrdokument - 

Ersätter styrdokument - 

Uppföljning Vid behov 

Ansvar Kultur- och fritidsnämnden 

Inledning 

Riktlinjer för reklamskyltning på kommunens idrottsanläggningar syftar till att skapa en 

enhetlighet kring reklamskyltning på kommunens idrottsanläggningar.  

Omfattning 
För att reklamskyltning ska få förekomma på kommunala anläggningar för 

föreningsverksamhet krävs att följande regler uppfylls: 

 Endast förening med tillhörighet i Värmdö kommun erbjuds möjlighet att sätta upp 

reklamskylt. 

 

 Endast föreningar och inte enskilda lag erbjuds möjlighet att sätta upp reklamskylt. 

 

 Reklamskyltning är endast tillåten på nedan uppräknade anläggningar: Djurö sporthall, 

Ekvallens IP, Evlinge gård, Farstaborgs IP, Gustavsbergs sporthall, Ingarö IP, Ingarö 

sporthall, Mörtnäs bollplan, Sjösala IP, Värmdövallen, Värmdö sporthall och Ösby 

sporthall.  

 

 Reklamskylten får inte strida mot de av kommunen fastställda regler som förbjuder 

marknadsföring av tobak, alkoholhaltiga drycker eller för spelbolag och etniskt- eller 

könsdiskriminerande reklam samt politiska budskap. 

 

 Föreningen är skyldig att kontakta Värmdö kommun som godkänner skyltens 

utformning, dess innehåll och placering innan uppsättning. Ett avtal skriv med varje 

förening. 
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 Uppsättning av reklamskylt görs i samarbete med Värmdö kommun och vid sådan 

tidpunkt att ordinarie verksamhet vid anläggningen inte störs. 

 

 Reklam får inte riktas ut från anläggningar, sättas upp på annan än för avsedd plats 

eller på sådant sätt att anläggningen skadas eller utgör skaderisk för andra 

lokalnyttjare. 

 

 Föreningen bekostar skötsel, reparationer och underhåll av reklamskyltarna. Defekta 

eller inaktuella reklamskyltar ska omedelbart justeras eller tas ned. 

 

 Föreningen bekostar eventuella skador skylten kan ge upphov till i samband med upp- 

och nedmontering eller defekta skyltar. 

 

 Föreningen ska själva ansöka om eventuella bygglov. 

 

 Samma riktlinjer gäller för reklam för den egna föreningen. 

 

 Om ovan angivna regler inte följs har Värmdö kommun rätt att avlägsna reklamen. 

Eventuell kostnad för nedmontering debiteras föreningen.  

Uppföljning 
Förvaltningen ansvarar för uppföljning att riktlinjerna efterföljs.  

För varje idrottsanläggning specificerad ovan finns en plan för placering och utformning av 

reklamskyltar.  

 


