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Riktlinjer för ”vepor på lyktstolpar” i Linköping City 

 

Budskap 

Veporna ska användas för information om evenemang eller aktiviteter inom kommunen 

eller annat som marknadsför Linköping på ett positivt sätt. Utbudsreklam (t ex  

tillfällig reklam som lockar med extrapriser etc) eller kommersiell reklam är inte tillåten.  

 

Utformningen av budskap skall följa nedanstående kriterier: 

 

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 marknadsföringsvärde för kommunen. 

- Andra större evenemang som gästar staden och har ett stort marknadsföringsvärde för 

kommunen. 

- Budskap om kommunen som har ett marknadsvärde för kommunen. 

 

Ansvar 

- Ansvarig för det budskap som finna på skyltarna åvilar Linköpings kommun.  

- Ansvarig vid skada på vepor, material vilken medför nedmontering/utbyte åligger be-

ställaren.  

 

Placering (se bilaga) 

Drottninggatan: 9 belysningsstolpar (mellan Hamngatan i öster och Sankt Larsgatan i 

väster) 

Storgatan: 11 belysningsstolpar (mellan Östgötagatan i väster och Barnhemsgatan i öster) 

Norrköpingsvägen: 18 belysningsstolpar (mellan Gumpekullavägen i väster och Kaller-

stadleden i öster) 

Järnvägsavenyn: 5 belysningsstolpar (mellan Järnvägsgatan i öster och Sankt Larsgatan i 

väster) 

Storgatan: 5 belysningsstolpar (vid S:t Larskyrkan) 

 

Underlag för stolpvepor 

Järnvägsaveny och Drottninggatan, 38 stycken, mått 73 x 330 cm, monteras mitt på lykt-

stolpen.  

 

Storgatan och Norrköpingsvägen, 58stycken, mått 73 x 330 cm, där monteras två vepor 

på varje stolpe. 
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Storgatan vid S:t Larskyrkan, 5 stycken, mått 46 x 160 cm, där monteras en vepa på varje 

stolpe. 

 

 

Rekommenderad leverantör av vepor är: 

Adela Flaggcenter AB 

Ängsvaktaregatan 7 

441 38 Alingsås 

Tel växel 0322-671 810 

info@adela.se 

 

 

Uppsättning 

Tekniska Verken ombesörjer uppsättning och nedtagning. Det är endast de som har tillå-

telse att göra detta eftersom det är el i stolparna och vägen måste stängas av under arbetet.  

 

Kontaktperson: Johan Nilsson 

Tel 013-20 82 77 

johan.nilsson@tekniskaverken.se 

 

 

Pris 

För pris montering, se prislista på sid 3.  

 

Till prislistan tillkommer följande kostnader: 

- Produktion av vepor om 100 vepor med samma motiv kostar per vepa ca 350 kr 

exkl moms.  

- Bokningsavgift: 3 250 kr per tillfälle, inkl. reklamskatt 

 

 

Bokning 

Bokning av ”skyltning” måste göras minst 1 månad innan aktuellt tillfälle. 

 

Bokning sker till ”Visit Linköping” Maria Brännström,  

maria.brannstrom@visitlinkoping.se, 013-190 00 41.  

 

 

Kvalitetsinstruktioner 
Följande avser rekommendation av vepornas utformning, sömnad samt kvalitet, vilket 

bör bifogas vid val av annan än rekommenderad leverantör.  

 

Utformning och sömnad 

- Längsgående kanter ska dubbelfållas och sys med dubbeltråd. Undvik värmekapat 

eller enkelsömnad. 

- Kanaler uppe och nere sys med fåll och dubbelsömnad. 

- Tunnelns diameter ska rymma exponeringsarmen om ca 28 mm.  

- Varje vepa ska förses med sydda öglor i ytterkant för att motverka att vepan glider av 

vid kraftiga vindar.  
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Textilens kvalitet 

- Vid bildtryck och rastrerat tryck = Polyestertyg ca 120gr/m
2
. Ett tunnare tyg för 

att få genomtryckt exponering.  

- Vid plana tryck 1-4 färger, ok med samma tyg som ovan. Är platsen för vepan 

vindutsatt rekommenderas polyesterväv ca 165gr/ m
2 

med högre slitstyrka. 

 

 

Priser 

I tabellen nedan framgår kostnader för montering på samtliga belysningsstolpar samt 

varje plats för sig och även paketerbjudanden.  

 

 Plats Stolpar Vepor Kostnad* Kostnad vid 

samordning* 

Storlek*  

A Drottninggatan 9 st 18 st 22 500 14 500 L 

B Övre Storgatan 7 st 14 st 22 500 14 500 L 

C Storgatan, S:t Larskyrkan 5 st 5 st 10 000 7 000 S 

D Järnvägsavenyn 5 st 20 st 22 500 14 500 L 

E Norrköpingsvägen 19 st 38 st 35 000 21 000 L 

 

Paketpriser 
 

Paket  Antal stolpar Antal vepor Kostnad*  Kostnad vid 

samordning* 

A, B, C, D, E 45 90st L, 5st S 75 000 59 000 

A, C 14 18 st L, 5 st S 30 000 19 000 

A, D 14 38 st L 42 500 26 500 

A, C, D 19 38 st L, 5 st S 50 000 31 000 

 

 

Förtydligande avseende kostnader samt storlek: 

 

*Kostnad vid samordning avser att montering och/eller nedtagning synkroniseras med 

annat budskap som monteras/tas ned samtidigt.  

 

*Storlek L avser 73 x 330 cm 

*Storlek S avser 46 x 160 cm 

 

* Observera att priserna ovan förutsätter att veporna kan skäras ner, om de ska  

återmonteras tillkommer 150kr/vepa.  

 

 

 

 

 


