
De fyra infartsskyltarna till Gnesta finns vid infarterna till Gnesta tätort från Stockholm, Mariefred, 
Björnlunda och Nyköping  vid Sigtunarondellen.

Vad får annonseras på infartsskyltarna?
Skyltarnas nedre del är avsedd för information om händelser och evenemang i Gnesta kommun. 
Vad som får annonseras på dessa infartsskyltar styrs helt av länsstyrelsens skyltpolicy. Dessa riktlinjer anger bland 
annat att budskapet ska vara kortfattat och lättläst. Annonsering ska avse förenings-, företags- eller kommun-
evenemang och händelser. Som evenemang och händelse räknas inte allmän kommersiell reklam, sponsorer, 
marknadsföring av företag, produkter eller erbjudanden, o.s.v. Annonser får heller inte innehålla politiska budskap, 
anstötande ord eller uppmana till aktioner eller lagbrott. Politiska evenemang får skyltas neutralt, om de samtidigt 
finns på Gnesta kommuns hemsidas evenemangskalender med en tydlig avsändare. I händelse av att annonstext 
strider mot dessa riktlinjer och kommunens intentioner avseende infartsskyltarna kan kommunen besluta att stoppa 
uppmontering av annons alternativt ta ned densamma i förtid.

Vart vänder jag mig om jag vill annonsera?
Gnesta kommun har ingått ett avtal med Layout & Dekor om administration av all kundhantering gällande annon-
sering på våra infartsskyltar samt produktion av annonsmaterial. För upp- och nedmontering samt rengöring av 
skyltarna svarar kommunens stödverksamhet.

Hur gör jag?
Använd bokningsblanketten (sid 3) för att göra en bokning av annons till infartsskyltarna.

Faxa eller skicka e-post med den ifyllda blanketten till Layout & Dekor:
Fax: 0158-131 20
E-post: reklam@layout-dekor.se

OBS! Planera din kampanj i god tid, många perioder är redan bokade långt fram i tiden, först till kvarn gäller.

Vad kostar det att annonsera på infartsskyltarna?
Infartsskyltarnas nedre skyltyta är indelad i tre delar: övre, mellersta samt undre annonsraden. 
Som annonsrad räknas en av dessa ytor gånger tre infartsskyltar.
Annonskostnaden är fastställd av kommunstyrelsen till:

500 kronor per annonsrad för föreningar
1000 kronor per annonsrad för företag
Angivna priser är exklusive moms.

Bokningen måste vara Layout & Dekor tillhanda senast tre veckor före uppsättningsdatum. Vid senare bokning 
läggs en expressavgift på, för närvarande 300 kr per annonsrad. Om bokningen kommer senare än tre veckor 
före uppsättningsdatum äger Layout & Dekor rätten att inte tillverka skylten pga. hög arbetsbelastning i sin 
produktion, semestertider eller liknande.

Bokningsregler
En annonsperiod är två veckor. Vill du annonsera mer än en period kostar det ytterligare 500 respektive 
1000 kronor per annonsrad för nästa tvåveckors-period.

Annonsörer kan som huvudregel boka högst en annonsrad per annonsperiod. Vid vissa större evenemang kan 
dock undantag göras så att annonsering får ske på fler rader. Generellt gäller att mer publikdragande 
händelser/evenemang har företräde till flerradiga budskap än händelser/evenemang som kan betraktas som 
mindre publikdragande.

Vad som betraktas som förening respektive företag bedöms i enlighet med riktlinjerna för annonsbudskap samt 
utifrån verksamhetens grundläggande syfte. Föreningar ska kunna visa sitt organisationsnummer från Skatteverket, 
detsamma gäller företag. Politiska partier räknas som förening.

Skyltbyte, dvs uppsättningsdatum sker som regel måndagar varje vecka.

Så här bokar du en plats på infartsskyltarna
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Abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890

Datum och tid för evenemang bestämmer placering på skylten.
Budskap ska alltid anges i ordningen:
- Händelse
- Plats
- Datum 
- Tid

Välkommen till Gnesta

Promotiondel

Överlamell

100 mm marginal

Typsnitt = Berthold Akzidenz Grotesk Bold Condensed
Spärrad +10%

100 mm marginal

70 mm från skyltlamellensens 
undersida till textens baslinje 

Mellanlamell

Underlamell

SSK - HV71 Gnesta ishall  17/8  19.00
Gruvans Dagar  Skottvång  27-28/8 10-16

Gnesta Konstrunda   3 - 4/9

Abcdefghijklmnopqrstuv 1234567890
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Antal tecken beror på val av budskap. Försök att vara så kortfattad som möjligt.



Beställningsblankett

Beställare enl ovan godkänner härmed att Layout & Dekor Sweden AB skickar faktura på belopp enl ovan

Förenings/företagsnamn.

Faktureringsadress.

Postnummer. Postort.

Kontaktperson/beställare.

Tel.

Mobil.

Fax.

Reg. nr.

Vi är en förening och betalar 500:- exkl. moms / annonsrad och 2 veckors period.

Vi är ett företag och betalar 1000:- exkl. moms / annonsrad och 2 veckors period.

Önskat annonsbudskap (texta tydligt om du skriver för hand).

Namn Datum och ort

Härmed beställer jag / vi annons på Gnesta infartsskyltar under perioden vecka             till vecka

Ifylld blankett skickas i retur med skicka-knappen här ovan eller via e-post till reklam@layout-dekor.se
Blanketten kan även faxas till Layout & Dekor på faxnummer 0158 -131 20 eller skickas med post till 
Layout & Dekor. Box 34. 646 21 Gnesta
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