Vejledning for skilte og vareudstillinger

Oversigtskort for vareudstilling

Regulativet gælder de viste
gader og pladser
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Et attraktivt bymiljø

Signaturforklaring for vareudstilling:

Køge bymidte er omfattet af en lodel af det offentlige vejareal, der støder
Areal hvor reglerne for vareudstilling gælder
kalplan, som beskytter det historiske
op til butikker og andre erhverv.
bymiljø gennem regler for blandt andet
skiltning og bygningsfacader.
I dennne folder har vi samlet de vigtigste regler for placering af vareudFormålet med regulativet for skilte og
stillinger og skilte.
vareudstillinger er at give nogle enkle
Du finder regulativet i sin fulde ordlyd
retningslinjer for indretningen af den
på koege.dk.

Rådhusstræde

Maks. 1,25 meter

Maks. 1,5 meter

Fri passage

Udstillinger langs facaderne
må højst række 1,25 meter
ud i gågaden.

Placering af vareudstilling og skilte
Butikkerne i Køge Kommune må anbringe vareudstillinger, skilte og reklamer ud for butikken i
åbningstiden, hvis de overholder nogle få regler.

Sørg for fri passage

Udstillinger og skilte skal anbringes, så de ikke
er i vejen for færdslen i gaden eller skjuler offentlige skilte og færdselstavler. De må heller
ikke fylde mere end forretningens facade – og
ikke anbringes ud for døre eller porte. Udstillinger og skilte skal sikres, så de ikke vælter.

Placering ved fortove

Ved placering af udstillinger, skilte og stativer
ved fortove skal man sørge for mindst 1,5 meters fri passage på langs af fortovsretningen.
Og der skal være mindst 0,5 meters afstand
til fortovskanten.
De udstillede varer skal placeres, så passagen
for fodgængerne får et naturligt, lige forløb
uden indhak. Højden af det udstillede må højst
være 1,5 meter.

Vestergade

Udstillingsareal

Udstilling langs facader
I Brogade, Torvegaderne og Vestergade må udstilling, skiltning og opsætning af stativer kun ske
på chausséstensbelægningen mellem facaden
og fortovsfliserne.

Nørregade
Plads til krukker mellem
facade og flisefortov

Udstillingsareal

Udstillingsareal

Gågaderne
I Nørregade, Jernbanegade og
Katekismusgade må vareudstillinger kun anbringes i de chausséstensbelagte bånd i gaden og
langs facaderne.
De flisebelagte områder skal friholdes til færdsel.

Ret til ændringer
Køge Kommune kan forlange ændring eller
flytning af udstillede genstande, hvis de er til
gene for færdslen.

Kommunen har også ret til at råde over udstillingsarealet ved for eksempel større arrangementer i gaden.

Regler for parasoller
Parasoller skal være i ensfarvede, lyse nuancer. Der må ikke være reklamer på parasollerne, men kun butikkens navn eller logo
langs kanterne på parasollen.
Der må ikke etableres elektrisk belysning,
tagrender eller andet mellem parasollerne.
Parasoller skal være fritstående, flytbare og
i velholdt stand. De skal opstilles på en sådan måde, at de hurtigt kan flyttes, hvis der
opstår behov for det.

Brogade, Torvegaderne, Vestergade og
gågaderne Nørregade og Jernbanegade
Afstanden mellem dugen og kørebanekanten
skal være på mindst 1 meter. Afstanden mellem vejbelægningen og dugens underside skal
være på mindst 2,2 meter, så fodgængere
nemt kan færdes under parasollerne.

Der må kun anvendes én afskærmningsform
ved den enkelte ejendom: Enten parasol eller
markise. Parasollerne må kun placeres i det
chausséstensbelagte areal langs husfacaderne. Det betyder, at selve foden og stangen
skal være inden for dette areal. Dugen af
parasollen kan overskride arealet.

Rådhusstræde og Stationsforpladsen

Det er ikke tilladt at opsætte parasoller eller
markiser i henhold til lokalplanen.
Der skal altid ansøges om tilladelse til
opsætning af markiser hos kommunen.

Min. 2,2 meter

Renhold
Grundejer/butiksejer er forpligtiget til at renholde fortov, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller på anden
måde er overfladebehandlet færdselsareal. Grundejer/
butiksejer skal fjerne affald og andet, der er særligt
forurenende eller til ulempe for færdslen og renholde
rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, der kan hindre
vandets frie løb. Dette skal ske i butikkens fulde længde
og ud til kantsten eller vandrende.

Vintervedligehold
Grundejer/butiksejer er forpligtiget til at rydde for
sne og træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti ud for ejendommen/butikken. Dette skal
ske i butikkens fulde længde og ud til kantsten eller
vandrende.

Vejarbejder
Køge Kommune sørger for vedligeholdesen af belægninger, træer og fast gadeudstyr. I forbindelse med
anlægs- eller vedligeholdelsesarbejder, ledningsarbejder og renholdelse skal udstillingsarealet straks
rømmes efter mundtlig anmodning.

Ansvarsforhold
Alle udstillingsarrangementer skal være pænt og solidt
udført og må ikke konstrueres, så de kan skade forbipasserende eller disses ejendom, beklædning m.v.
Ansvaret for konstruktion, anbringelse og vedligeholdelse
af udstillingsgenstande påhviler den enkelte butiksejer.
Køge Kommune er ikke ansvarlig for beskadigelse af
det udstillede som følge af sædvanlige anlægs- eller
driftsarbejder i gaderne.
Ansvaret for eventuelle ting og personskader, der forvoldes af de udstillede genstande, påhviler den enkelte
butiksejer.
Butiksejerne er pligtige til at tegne en ansvarsforsikring,
der dækker ting og personskader, der forvoldes af udstillingsgenstandene.
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Der kan ikke rejses krav mod kommunen, hvis et arrangement lider skade på grund af nødvendigt og forefaldende kommunalt vedligeholdelsesarbejde, hvor anmodning
om flytning af det udstillede forud er givet mundtligt
eller skriftligt.

