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Fel! Talet kan inte representeras i angivet format. 

Kommunledningskontoret 2016-04-01    
 
 
   
 
 

 

Riktlinjer för elektroniska välkomstskyltar utmed E4 i Linkö-
pings kommun 
 

Från och med 2010-03-06 finns möjligheten att på två elektroniska välkomstskyltar 

utmed E4 i Linköpings kommun, lyfta fram aktuella och positiva budskap om 

Linköping. Tavlorna ska användas för information om kommande evenemang eller 

aktiviteter inom kommunen eller annat som marknadsför Linköping på ett positivt 

sätt.  

 

 

Linköpings kommun har lämnat uppdrag till Visit Linköping & Co att administrera 

och uppdatera skyltarna med aktuella buskap och även ombesörja driften av de 

elektroniska skyltarna. 

 

Budskap 

 

Skyltarnas pelare har alltid ett fast budskap: ”Linköping – Där idéer blir verklighet”. 

 

Utformningen av kompletterande budskap skall följa dessa riktlinjer för tillåtna bud-

skap på elektroniska skyltar samt medföljande materialguide samt Trafikverkets re-

kommendationer. 

 

Utbudsreklam (t.ex. tillfällig reklam som lockar med extrapriser etc.) eller kommer-

siell reklam är inte tillåten. Tavlorna ska användas för information om evenemang 

eller aktiviteter inom kommunen eller annat som marknadsför Linköping på ett posi-

tivt sätt. 

 

Tillåtna budskap  

- Idrottsevenemang på internationell samt nationell nivå, från fall till fall även 

mindre idrottsevenemang med ett stort marknadsföringsvärde för kommunen. 

- Kulturarrangemang som har ett stort marknadsföringsvärde för kommunen. 

- Speciella händelser/aktiviteter som har ett stort markandsföringsvärde för kom-

munen. 

- Andra större evenemang som gästar staden och har ett stort marknadsförings-

värde för kommunen. 

- Budskap om kommunen som har ett marknadsvärde för kommunen. 

- Polismyndigheten, Trafikverket, Länsstyrelsen m.fl. ges företräde att använda 

skyltarna för viktig samhällsinformation av tillfällig art i samråd med Linköpings 

kommun. 
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Bokningsrutiner 

 

En bokning omfattar båda välkomstskyltarna, som visar samma budskap. Varje bud-

skap beräknas finnas på plats i högst två veckor men avvikelser kan förekomma för 

större evenemang. Budskapet på skyltarna ska vara kort och lättfattligt. De får inte 

innehålla detaljerade bilder eller annat som är svårt för trafikanten att uppfatta. 

 

Visit Linköping & Co tar emot bokningsförfrågan samt för en bokningslista och ge-

nomför även arbetet med att föra in budskapen på skyltarna.  

 

Administrationsavgift för varje bokningsperiod utgår enligt följande: 

- 4 000 kr för 2 veckor   

- 8 000 kr för 5 veckor 

 

Vid bokning anges önskat budskap, kontaktperson med telefon- och mailuppgifter 

samt faktureringsadress. En kort bakgrundsbeskrivning av evenemanget/aktiviteten 

ska bifogas.  

 

Den angivna kontaktpersonen meddelas via mail senast två veckor innan efterfrågat 

datum om plats bereds på skyltarna. Visit Linköping & Co förbehåller sig rätten att i 

undantagsfall kunna byta ut budskap som redan har godkänts.  

 

Färdigt material utifrån materialguide levereras senast en vecka innan budskapet 

skall börja sändas, enligt bifogad materialguide. Om inlämnat material ej följer 

materialguiden tillkommer en timkostnad på 500 kr exkl. moms för den tid Visit 

Linköping & Co behöver för att justera materialet.  

 

Beställaren har möjlighet att till en kostnad av 500 kr exkl. moms få hjälp med en 

produktion utifrån inlämnat underlag, beställningen måste då inlämnas senast två 

veckor innan budskapet sänds. 

 

Linköpings kommun har alltid företrädesrätt till skyltarna 

 

Ansvar  

 

Ansvarig för det budskap som finns på skyltarna är Visit Linköping & Co:s VD. Om 

det råder oklarhet i inlämnad ansökan avgör VD i Visit Linköping & Co tillsammans 

med kommunikationsdirektören om föreslagna budskap överensstämmer med i detta 

dokument angivna riktlinjer. 

 

Ekonomi 

 

Fakturering sker i samband med att budskapet läggs ut, betalningsvillkor sändes ut 

med bekräftelsen.  


