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Uteserveringar

Allmänt
Polismyndigheten ger tillstånd att
använda allmän platsmark efter god-
kännande från Samhällsbyggnadsför-
valtningen.

Uteserveringar är tillåtna från och med
1 april till och med 30 september.

Uteserveringar bidrar till att försköna
och levandegöra stadskärnan.

Avgränsning
Uteserveringarnas yta ska vara var-
samt markerad eller inhägnad på något
sätt, till exempel genom rep, krukor,
sten eller ett enkelt lågt staket, för att
uteserveringarna inte ska sprida ut sig
för mycket. Högre staket än 90 cm ger
ett slutet intryck och kräver bygglov.
Inhägnaden ska vara väl genomsiktlig.
I undantagsfall kan markisväv använ-
das i till exempel metallstaket för att
skydda mot sol och eventuellt stänk
från intilliggande väg.

På avgränsningen ska det in te  nnas  
någon reklam eller annan text då det
ger ett mer stilrent intryck utan.

Material som ska användas för av-
gränsningen är trä, sten eller metall.
Plast eller tryckimpregnerat virke ska
inte användas eftersom det inte ger
någon stadsmässig karaktär.

Nybro-karaktär
För att skapa en karaktär på uteser-
veringarna som är typisk för Nybro
stad kan ett särskilt Nybro-staket tas
fram. Detta skulle till exempel kunna
bestå av 90 cm höga fyrkantiga ”be-

tong-pollare” med ”Bolanders bäck-
räcke” mellan.

Tak
Uteserveringar är tillfälligt placerade
i stadsrummet och ska därför ha ett
tillfälligt utseende. Som tillfälliga tak
är det bra med parasoll eller markiser.
Parasoll eller markiser ska hellre vara
av tyg än plast. Parasollfötter ska inte
heller vara i plast utan i till exempel
betong. Tillfälliga tak ska inte vara
placerade lägre än cirka 2,5 meter
över marken. Markiser ska inte vara
så stora att de behöver markstöd. På
tillfälliga tak ska d et inte  nnas någon 
reklam eller annan text. En ljus färg-
sättning på parasoll och markiser är
behagligt för ögonen, ger en behaglig
temperatur samt ger en korrekt färgå-
tergivning av omkringliggande miljö.

Utformning
Uteserveringar är tillfälliga så därför
ska de också ha en sådan karaktär.
Uteserveringar och dess möbler ska
också ha en stadsmässig karaktär och
ska anpassas efter den omgivande
stadsmiljön för att smälta in. Enkla,
eleganta och naturliga material ska
användas.

Räcket vid Bolanders bäck vid torget.
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Uteserveringar ska inte ta större plats i
anspråk än vad som är nödvändigt.

Färger som ska användas på uteser-
veringarnas möbler och inventarier är
svart och grått.

Trämöbler ska framförallt ha oljad
träyta. Målade träytor ska vara svarta
eller grå.

Övriga möbler inom serveringszonen,
såsom papperskorgar, gasolvärmare
och askkoppar ska ha samma karaktär,
stil och materialval som övrigt möble-
mang för att få en enhetlighet. I övrigt
ska naturliga material så som betong,
trä, metall och sten användas.

Om det  nns   era uteserveringar 
nära varandra ska dessa samverka i
uttrycket, till exempel genom att ha
likadana parasoll eller samma form av
avgränsning.

Vid ojämnt underlag kan möbler med
tre ben lättare stå stadigt.

Placering
Sommartid räcker det med 4 meter
körzon mitt i gatan inne i stadskärnan
och då kan resten användas som serve-
ringszon.

Restaurangernas och caféernas möbler
ska placeras direkt på marken.

Uteserveringar ska placeras direkt i
anslutning till verksamheten, avsteg
medges i undantagsfall då det inte
 nns plats i direkt anslutning.

Bredden på uteserveringen ska vara
samma som lokalen har inne i bygg-
naden.

Skyltar, till exempel trottoarpratare,
och planteringskärl ska placeras inom
serveringszonen.

Tillgänglighet
Väggar, skärmtak och upphöjda ter-
rasser kräver bygglov. Tanken med
uteserveringar är att man ska sitta ute,
på markplan, och vara i kontakt med
övrigt gatuliv. Bord och stolar place-
rade direkt på marken är mer tillgäng-
liga för rörelsehindrade och synska-
dade och är dessutom mer  exibla. 
Om det av någon anledning ändå är
nödvändigt med någon slags terrass så
ska denna göras tillgänglig för rörelse-
hindrade.

Avgränsning av uteserveringar under-
lättar för synskadade och en markerad
kant strax ovanför marken på avgräns-
ningen hjälper ännu mer.

Uteserveringar ska inte inkräkta på
be ntliga fas ta gatumö bler eller block-
era portar och utrymmingsvägar för
brandskydd eller blockera för utrym-
ningsfordon på vägar.

Om uteserveringen är placerad vid en
bilväg ska det  nnas  fri trottoar mel-
lan uteserveringen och gatan med en
bredd på cirka 1,5 meter.

Det är också bra med en fri gångpas-
sage inom uteserveringen på cirka 1,5
meter för att öka tillgängligheten.
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Markbeläggning
Markbeläggningen i staden är viktig
då de  esta som tar s ig fram till fots 
har sin blick riktad i just marken.

Allmänt
Marksten ska användas endast i stads-
kärnan.

Tillgänglighet
Kullersten ska inte användas på
gångvägar. För att gångvägar ska vara
tillgängliga för alla så är det bra med
platt underlag för att underlätta för
rörelsehindrade och barnvagnar m.m.

Utformning
På huvudgångstråk ska markbelägg-
ningen vara asfalt eller betongplattor.

Mindre gångstråk och gångstråk i
park- och naturområden kan vara
grusade.

På gång- och cykelvägar ska markbe-
läggningen vara asfalt i stadskärnan
och grus i naturområden.

Parkeringsplatser längs gata ska vara
markerade med storgatsten.

Markbeläggning så som betongplattor,
gatusten och kantstöd ska vara grå.
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Trappor och murar
Trappor och murar ska ha en robust
karaktär och vara av sten eller betong.

Trappor och murar som ska vara sitt-
vänliga ska ha en sitthöjd på cirka 50
cm och kan kompletteras med sittytor
i trä.
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Skyltar

Utformning
Skyltar ska vara diskreta men väl syn-
liga, tydliga, välplacerade och vackra.

Skyltar ska placeras i direkt anslutning
till den verksamhet den tillhör.

Snygga entrépartier och snygg skylt-
ning blir extra bra ihop.

Om det  nns  både markis och skylt 
ska dessa samspela med varandra.

En bra belysning av skyltarna i det of-
fentliga rummet ger ett vackert stads-
rum även på natten.

Det är bra med korta och slagkraftiga
budskap.

Skyltar ska anpassas efter byggna-
den bakom och överensstämma med
övriga skyltar i stadsrummet i storlek
och färg. Utstående skylt syns bra ur
gatuperspektiv och påverkar inte heller
fasaden.

På nya moderna hus passar det med
en stramare skyltning, till exempel på

enkla raka smideskonsoler. Utsnidade
smideskonsoler passar bäst på gamla
hus.

Om  era butiker har skyltar eller 
markiser på samma fasad eller längs
samma stråk så ska dessa samspela
och harmonisera med varandra.

Skyltning på fönster ska överensstäm-
ma med skylt på fasad.

På fasader ska skyltar placeras på
bottenvåningen. Finns ett slätt parti
på fasaden kanske det är en lämplig
placering av skylten.

Skyltar ska inte placeras ovan takfot
på en byggnad.

Fristående bokstäver är bättre än stora
skyltlådor. Fristående bokstäver kan
vara antingen i plåt, tryckta på genom-
skinlig bakgrund eller skyltlådor men
bokstav för bokstav.

Det är bra med extra skyltning om det
är öppet så man ser det på långt håll,
till ex empel en liten  agga vid entr én 
som plockas ner när butiken stänger.

Skyltning på fönster ska
överensstämma med skylt
på fasad.

Om  era butiker har 
skyltar eller markiser på
samma fasad eller längs
samma stråk så ska dess
samspela och harmoni-
sera med varandra. Fristående bokstäver är bättre än stora skyltlådor.
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På gamla byggnader kan det passa
med en målad skylt direkt på fasaden.

På en speciell byggnad kan det passa
med en speciell skylt.

Neonskyltar kan passa om de är vack-
ert utformade och välplacerade.

Utanpåliggande kablar från skyltar ska
målas i fasadens färg.

Mindre bra utformning
Skyltar ska inte vara för stora eller
inkräkta på byggnadernas grundform,
som till exempel stora fyrkantiga upp-
lysta reklamskyltar kan göra.

En och samma verksamhet ska inte ha
för många eller stora skyltar.

Många olika skyltar ger ett stökigt,
ostrukturerat och rörigt intryck.

Handskrivna skyltar, stora dekaler
och skrikiga färger ger inte ett vackert
intryck.

Kommersiell skyltning
Skyltfönster ska vara snygga och in-
tressanta. Fasad och skylt ska stämma
estetiskt.

Informationsskyltning
Informationsskyltar ska vara i svart
eller grå metall och ha en stilren och
vacker design.

Tra kskyltning
I den mån det går ska tra kskyltar 
bäras upp av  na stäng er eller bågar i 
svart eller grå metall.

Anslagstavlor
Även anslagstavlor i stadens offentliga

En och
samma
verksamhet
ska inte ha
för många
eller stora
skyltar.

Många
olika
skyltar
ger ett
stökigt,
ostruk-
turerat
och
rörigt
intryck.

I den mån
det går ska
tra kskyl-
tar bäras
upp av  na 
stänger
eller bågar
i svart eller
grå metall
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miljöer ska vara i svart eller grå metall
och med en enkel och tidlös design.

Gamla skyltar
Gammal vacker skyltning so m  nns 
kvar i staden bör bevaras.

Nybro-karaktär
I en så liten stad som Nybro så behö-
ver skyltarna i centrum inte vara så
överdimensionerade som vissa är idag,
man hittar butikerna lätt ändå.

Tillgänglighet
Skyltar i det offentliga rummet ska
inte hindra tra k eller gående eller 
renhållning av trottoarer. Därför får
inte skyltar på fasad hänga för lågt
(underkant på skylt ska vara minst 2,5
meter ovan mark) eller långt ut (max
1,2 meter från vägg).

Belysning
Om skyltar med friliggande bokstäver
belyses utifrån kan de lätt bli svårlästa
på grund av skuggbildningen.

Lådskyltar bör ha samma bottenfärg
som fasad och bör inte vara belysta
inifrån. En rund lådskylt är inte lika
dominerande som en rektangulär. Tät
front med utskurna bokstäver är bra ur
belysningssynpunkt.

Halogenljus kan ge ett bländande sken
och ska därför undvikas.

Rätt belysning ger en positiv upple-
velse kvällstid.

Kvällstid är skyltar utförda i neonrör
eller med punktbelysning bättre än
stora lådskyltar.

Friliggande bokstavsskyltar belyses
bäst bakifrån, så fasaden blir belyst, då
syns bokstäverna tydligt.

Markiser
Alla markiser på en byggnad ska vara
enhetliga när det gäller modell och
färg.

Raka fönster ska ha raka markiser och
bågformade fönster kan ha korgmar-
kis.

Flaggor
Flagga på fasad får inte hänga lägre än
att det är 2,5 meter fritt under.

Flaggor ska passas in i stadsbilden.

Galler
Galler gör att ett område känns farli-
gare än det kanske är.

Galler räknas som en väsentlig fasad-
ändring och kräver därför byggklov.

Galler bör ej användas.

En rund lådskylt är inte lika dominerande
som en rektangulär.
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Trottoarpratare
Trottoarpratare ska placeras vid fasad
eller i en möbleringszon för att inte
vara i vägen för synskadade.

Trottoarpratare ska vara utformade i
svart eller grå metall.

Det ger ett stiligt intryck om annonsö-
rens logga är placerad på en enfärgad
bakgrund, till exempel svart. Hand-
skrivna skyltar ger inte ett stilrent
intryck.

Rikstäckande
affärskedjors skyltar
Rikstäckande affärskedjors skylt-
program ska om det är nödvändigt
bearbetas för att överensstämma med
stadsmiljöprogrammet.

Bygglov
Uppsättning av ny eller ändring av
be ntliga skyltar inom detaljplane-
lagt område kräver enligt plan- och
bygglagen bygglov om de medför en
väsentlig ändring av fasad. Detta är
kommunens chans att påverka utform-
ningen av skyltar i stadens offentliga
rum.

Ett vackrare stadsrum
Dessa förslag i stadsmiljöprogrammet
ska förhoppningsvis inspirera butiksä-
gare och fastighetsägare till att bidra
till att göra stadens offentliga rum
vackrare.



63

Små byggnader
Små byggnader så som kiosker, toalet-
ter, tekniska byggnader och återvin-
ningsstationer ska vara funktionella,
estetiskt utformade, anpassade efter
närliggande fasader och omgivning
och inte vara siktskymmande.
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Belysning

Allmänt
All ny belysning i stadskärnan ska
vara estetiskt utformad, kännas trygg
kvälls- och nattetid samt ha låg energi-
förbrukning.

Belysning i en stadskärna kan ske på
många olika sätt förutom orienterings-
belysning, till exempel rumsbelysning
och effektbelysning genom fasadbe-
lysning på viktiga byggnader, belys-
ning av vegetation, konstverk, fontä-
ner eller broar, belysning i skyltfönster
eller extra mycket belysning på torget.

Trygghet
Huvudstråk för gående ska alltid vara
belysta.

Det är viktigt att belysning ger en
överblickbarhet och att det  nns f ria 
siktlinjer så att till exempel gångvägar
inte skyms av vegetation.

Det är bra om belysningen faller snett
ovanifrån för att man på så sätt ska
kunna läsa ansikten på mötande män-
niskor.

Utformning
Det är viktigt att tänka på att all be-
lysning i ett offentligt rum ska sam-
verka, till exempel gatu-, fasad- och
skyltfönsterbelysning. Samverkan
ska också ske mellan belysning inom
kvartersmark och belysning på allmän
platsmark.

Övergångställen, busshållplatser och
andra målpunkter i staden ska vara
extra belysta.

Enhetlighet i utformningen ska efter-
strävas längs stråk och inom ett sam-
manhängande område eller en miljö.

All belysning vid nyprojektering ska
vara utformad med en tidlös, elegant
och stadsmässig design och vara gjord
i svart eller grå metall.

Nybro-karaktär
För att skapa en speci k Nybro-karak-
tär kan man lokalt ta fram beslysnings-
modeller, på till exempel företaget
ZERO som  nns i Nybro eller Örsjö 
belysning som också ligger inom kom-
munen.

Belysningen kan också varieras under
året genom att till exempel ha särskild
julbelysning.

Belysningen ska inte vara bländande.
För att motverka detta kan man av-
skärma själva ljuskällan och ha en
neutral och behaglig färg på belys-
ningen. En varm/gultonad belysning
bländar oftast mindre än vitt ljus.

Träd med effektbelysning underifrån
ger ett vackert stadsrum när det är
mörkt ute.
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Lokalt idag
Redan idag används en del belysning
som tillverkats lokalt till exempel
används fyra stycken av Zeros svarta
pollare ”KARO” vid varje övergångs-
ställe på Grönvägen och Sveavägen.

Lägre höjd ger ett intimare och min-
dre gaturum. Detta kan användas till
exempel vid avsmalning av en gata
visuellt.

Belysning i form av stolparmaturer i
parker och på gång- och cykelvägar
ska vara 4 meter höga.

Belysning i form av stolparmaturer
inom gångfartsområden, på lokalgator
och uppsamlingsgator ska vara 5-7
meter höga.

Belysning i form av stolparmaturer i
på huvudgator och genomfartsgator
ska vara 6-8 meter höga.

Belysning i form av stolparmaturer
ska placeras cirka 50 cm från körba-
nans kant.

Pollare
Pollare kan användas för att visa grän-
ser, till exempel vid övergångställen
och åkanter.

Fasadbelysning
Kan förstärka kvartersformer och
fasadvolymer.

Belysningsutredningar
Det är bra om det genomförs en be-
lysningsutredning varje gång en större
förändring ska ske i stadskärnan.

Zeros pollare ”NYBRO” används i det
nyupprustade området vid Bolanders
bäck vid torget. Dessa pollare utfor-
mades faktiskt just för det projektet.

Zeros stolp armatur ”COLONN”  nns 
i tre utföranden. Den ena av dessa
används på Grönvägen, Symfonivägen
och i Pukebergs designcentrum och
den andra i Badhusparken, på Paradis-
skolans skolgård och i Pukebergsal-
léen i Pukeberg.

Stolparmaturer
Olika rum i staden behöver olika höjd
på belysningen. Generellt gäller att för
gående krävs lägre och för bilvägar
högre belysning.

Zeros pollare ”KARO”

Zeros pollare ”NYBRO” Zeros stolparmatur ”COLONN”
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Stadskaraktär
För att bevara och förstärka den be-
 ntliga s tadskarak tären är det viktigt 
att ny bebyggelse inordnas  i be n tlig 
bebyggelsekaraktär. Det som karaktä-
riserar centrum idag är byggnader med
en småskalig men starkt stadsmäs-
sig karaktär, sammanbyggda i slutna
kvarter, placerade i gatuliv och i 2-4
våningar.

Stadens offentliga rum ska vara tyd-
liga. Detta kan till exempel skapas
genom att förtäta staden och genom att
bygga på  er våningar på byggnader 
med endast en våning.

Torget och dess närmaste omgivning
ska ha hög prioritet när det gäller för-

nyelseprojekt då torget är hela stadens
hjärta.

Gående och cyklister ska prioriters i
stadskärnan. Gågator i centrum främ-
jar liv och rörelse.

Alla möbler, skyltar och övriga gatu-
inventarier ska ha en enhetlig karaktär
och i den mån det går vara designade
och tillverkade lokalt.

Fler alléer bör planteras längs med
gatorna i stadskärnan för att skapa
vackrare gaturum.

Det är viktigt med renhållning och
regelbundet underhåll då en välskött
stad upplevs som en trygg och trivsam
stad.

Storgatan
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Torget

Stadsgata
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Exempel
Två exempel på hur det skulle kunna se ut om man använder stadsmiljöprogram-
met. Ett gatu- och ett parkexempel.

Storgatan före efter
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Badhusparken före efter
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Genomförande
Detta examensarbete är gjort helt efter
mina egna analyser och tankar. För att
få fram ett förslag till stadsmiljöpro-
gram som Nybro kommun kan använ-
da måste ett vidare arbete ske.

Kommunen kan som ett första steg,
genom att ha en bra dialog tillsam-
mans med fastighetsägarna och hand-
larna i staden, få in synpunkter på hur
de skulle vilja ha det och sen arbeta
om detta förslag till ett stadsmiljöpro-
gram som så många som möjligt är
nöjda med.

Genom att i fullmäktige anta stads-
miljöprogrammet kan kommunen, på
ett tydligt och o f ciellt sätt, visa hur 
stadskärnan bör utvecklas.

I nästa steg bör kommunen visa sitt
engagemang i stadsmiljön, genom
att åtgärda förändringar inom kom-
munens ansvarsområde, till exempel
markbeläggning, belysning och ga-
tumöbler. För detta krävs ett politiskt
beslut för att avsätta tillräckliga medel.

I ett näs ta s teg så  nns  det blan d an -
nat en sak som direkt ger ett tydligt
resultat i ett stadsrum och det är en
ändring av handlarnas skyltar. För att
inte behöva vänta tills alla stadens
butiker har velat sätta upp nya skyltar
eller änd ra de be ntliga, för att de till 
exempel är gamla och utslitna, så kan
kommunen och Nybro företagsgrupp
göra en gemensam satsning för det of-
fentliga rummet i centrum. Genom att
beställa många skyltar, trottoarpratare
eller  aggor på en gång kan man troli-

gen få ner priset rejält, jämfört med att
varje handlare ska beställa sin respek-
tive skylt, och får då också en enhetlig
karaktär på skyltarna i centrum.
Vad gör man då med dem som inte alls
tycker att förslagen i stadsmiljöpro-
grammet är bra? Ett sätt för kommu-
nen att ändå försöka styra utveckling-
en åt önskvärt håll är att vara hårdare
vid bygglovsansökningar för skyltar
etc. I det läget underlättar det också
för kommunen om stadsmiljöprogram-
met är antaget.

För att kunna genomföra resten av
stadsmiljöprogrammet gäller ungefär
samma principer som för skyltar. Det
viktigaste är en bra dialog med alla
som på något sätt berörs av förslagen.
Det gäller att verkligen nå ut till alla
företagare och andra intressenter och
marknadsföra stadsmiljöprogrammet
för att på så sätt få igång ett intresse.
Till exempel kan designhögskolans
elever komma med förslag på utform-
ning av diverse möbler och gatuinven-
tarier som sen kan tillverkas genom ett
samarbete mellan Nybro cementgjuteri
och Kährs. Om alla bidrar med det de
är bra på kan Nybro bli en stad med en
alldeles egen Nybro-karaktär.

Konsekvenser
Om stadsmiljöprogrammet följs så
kommer Nybro stad att bli en stads-
kärna med en unik, välorganiserad,
enhetlig och omhändertagande karak-
tär. Förhoppningsvis kan det också
leda till att Nybros  pro lering som 
designstad och huvudstaden i Glasri-
ket förstärks och därmed både locka
in yttare och  turis ter till staden.
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KÄLLFÖRTECKNING
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Enkäten med frågorna som jag lät 17
tjänstemän på Samhällsbyggnadsför-
valtningen på Nybro kommun besvara
redovisas i denna bilaga.

Hej. Som ni alla vet så håller jag på och arbetar med mitt examensarbete just
nu och i det arbetet ingår det bland annat att göra intervjuer med tjänstemän på
Nybro kommun. Därför vore jag tacksam om ni skulle vilja svara på nedanstående
frågor och lämna in på mitt rum senast nu på fredag den 18 april.

Frågorna kanske verkar lite ”svåra” men svara bara spontant det ni först tänker
på.

Tack på förhand
/Alexandra

1. V il ken är den nuvarande stadskaraktären? (Vad  nns idag?)

2. De niera den eftersträvansvärda helheten/  stadskaraktären. (Vad vil l v i ha?)

3. Analysera
a) vilka kvalitéer som  nns i den nuvarande stadskaraktären och som  bör tas till vara för 
att nå den eftersträvansvärda. (Vad av det vi har idag är av värde för det vi vill bli?)

b) vilka brister som   nns i den nuvarande stadskaraktären för at t den ska bli den ef ter-
strävansvärda. (Vad saknas idag för att vi ska få det vi vill ha?)

4. De niera behovet av åtgärder/dellösningar, egna och andras,  för att  värna om kvali-
téer respektive rätta till bristerna.

Namn:
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