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Tillstånd och riktlinjer för vqloffischering inför
de qllmönnq vqlen 2022

Med onledning ov voltill riksdog, region- och kommunfullmöktige den I I

september 2022meddelos iillstÖnd och riktlinjer för voloffischering ov politisko

portier. Hommoro kommun medger som morkögore tillstönd för polilisko portier

ott sötto upp voloffischer under perioden 7 ougusti - 18 september 2022 pö

följonde plotser:

t. Vidövögen i korsningen med Dingelsundsvögen

2. Djupsundet - vid cykelvögen löngs SkoghollsÖdron i onsluining till

Korlstodvögen

3. Grösyton öster om ÅrÖsvögen och norr om Spelvögen (Björkhogsporken)

4. Grösyton mellon Bruksgoton och porkering fd förskolon Lillo Bruket

5. Öster om Eifobs fostighei vid Bruksgoton

6. Grösyton vöster om Åstorpsvögen och nor om Hovlondovögen

7. Grösyton söder om Hovlondovögen vid Gunnorskörsgården

8. Grösyton mellon cykelvögen och Mörmoskogens förskolo

9. Grösyton mellon lndustrileden, Korlstodsvögen och Vedspelsvögen

10. Skogsdungen före inforten tillMörmoskogen pÖ Götetorpsvögen

I l. Bullervoll efter vöstro sidon ov Gunnorskörsleden non om Turessons vög

12. Bullervoll efter vöstro sidon ov Gunnorskörsleden non om Ferlinvögen

13. Grösyton korsningen Skoghollsleden - Gunnorskörsleden

14. Grösyton korsningen Skoghollsleden - Slöngomvögen (Hölltorp)

15. Grösyton korsningen NolgÖrdsvögen - Skroggevögen

I 6. Grösyton mellon cirkulotionsplots NolgÖrd och bussomstigningsplots

17. Grösyton mellon cirkulotionsplots Nolgörd och bensinstotion

18. Hommor - grosyton mellon Lövnösleden och Lövnösvögen

19. Skogsdungen söder om cykelvögen löngs Lövnösvögen och vöster om

Nono Hollersrudsvögen

20. Grösyton vid vög iill pumpstotion norr om Lövnösleden

21. Östro korsningen mellon Lövnösleden - Lövnösvögen

Se bi/ogo I för korto över de ongivno plofserno.
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Villkor

Tillstöndet göller under föruisöttning ott portiet hor söki erfodedigt tillstönd hos

polisen somt ott nedon meddelode riktlinjer följs. För offischering pö ondro plotser

ön ovon nömndo mÖste morkögorens lillstönd inhömtos.

Uppsotto offischer som inte följer nedon meddelode riktlinjer kon kommo ott tos

ner ov kommunen. Somtligo offischer sko tos ner senost den l8 september.

Riktlinjer för vo lqffisc herin g

För voloffischering pö kommunens mork göller följonde riktlinjer:

l. Voloffischer får inte klistros pö befiniligo onlöggningor sösom
trcnsformotorstoiioner, telesköp, bergvöggor o dyl.

2. Voloffischer sko ögnos sådon tillsyn oit de inle völlor problem för
trofiksökerheten eller völlor nedskröpning i noturen.

3. Voloffischer för inte ploceros i kurvor, korsningor, cirkulotionsplotser eller
inom vögomrÖdet. Voloffischer sko ploceros minst l0 meter frön
korsningor.

4. Voloffischer för inte ploceros sö ott de blir siktskymmonde för
fordonsförore eller sö ott de skymmer vögmörken.

5. Voloffischer för inte utformos sö oit de kon förvöxlos med vögmörken eller
trofikonordningor.

6. Storleken pÖ voloffischerno får inte överskrido 4 kvodrotmeter

För kommunstyrelsen enligt punkt Fl i kommunstyrelsens delegeringsordning

Ulriko J

Gruppchef, - och plonovdelningen


