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Inledning och innehållsförteckning
Inledning
Umeå kommun ska sträva efter långsiktiga skyltlösningar som gör det enkelt för de som använder
lokalerna, besökare och personal att orientera sig i våra lokaler. Det ska vara enkelt för verksamheterna att hålla skyltarna uppdaterade.
Syftet med detta dokument är att tydliggöra hur skyltavsnittet i Umeå kommuns grafiska profil ska
tillämpas när Fastighet beställer skyltning av nya eller ombyggda lokaler samt när verksamheterna
beställer komplettering av befintlig skyltning. Dokumentet är även ett stöd till kommunens upphandlade skyltleverantör vid utformning av skyltar.
Namnen på byggnaderna, verksamheterna och avdelningarna i detta dokument är att betrakta som
exempel. Skyltarnas längd anpassas utifrån namnets längd. Skyltarnas storlek anpassas även efter
betraktningsavstånd, t.ex. för fasadskyltar eller takhängda skyltar.
Det finns flera tillgänglighetsaspekter att beakta vid skyltning, exempelvis skyltning på fler språk.
Läs mer på www.umea.se/skyltar
Numrering av skyltarna i detta dokument
Skyltsystemet har kompletterats under arbetets gång, därför ligger inte skyltarna i detta dokument
i nummerordning. För att söka i dokumentet, tryck ctrl + f eller klicka på Redigera > Sök för att söka
på skyltens nummer eller namn.
Placering av skyltar
Skyltar placeras på höjden 1,5 m (maximal höjd från golv till skyltens överkant är 1,6 m. Skylten får
inte vara lägre placerad än 1,4 m).
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Umeå kommuns grafiska profil finns att
läsa i sin helhet på www.umea.se/profil
Riktlinjer för skyltar i Umeå kommun
finns att läsa på www.umea.se/skyltar
Mallar till skylthållarna finns på
www.umea.se/mallar

Skyltning utomhus
Belysta skyltar
För belysta skyltar, beställ gärna skylten med ett skymningsrelä. Då släcks skylten när det är ljust ute och
tänds när det skymmer. Här i norr är det en bättre lösning än en tidsstyrd släckning då sommaren är ljus och
vintern mörk.
Markbunden skylt
Vid beställning av en ny markbunden skylt används dessa
standardstativ:
• Galvad VKR-profil
• Fotplåt
• Skylt i korrisionsfri plåt med tryck på en eller båda sidor
• Infälld LED-belysning eller utan belysning

Skyltar utomhus kräver skyltlov!
De flesta större skyltar utomhus, som
t.ex. markbundna skyltar, fasadskyltar
och orienteringstavlor kräver att du
ansöker om bygglov/skyltlov. Underlaget består av: en situationsplan där du
märker ut var skylten ska placeras, en fasadritning, en detaljritning på skylten och
ett fotomontage (där skylten är inskissad
på fasaden). Läs mer på intranätet och
www.umea.se/skyltar

Placering av markbunden skylt
Markbundna skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för
t.ex. synskadade. En bra placering är t.ex. en grönyta där en
kantsten stoppar upp, eller att placera skylten mot en vägg.
Om skylten placeras i anslutning till gångväg ska tvärslå placeras ca 150 mm ovan mark för att förhindra sammanstötning.
Tvärslå behövs för att personer med teknikkäpp ska kunna
uppfatta skylten och hinna stanna i tid.
Placering av markbunden skylt utanför fastighetsgränsen
Ansök hos Gator och parker om tillstånd att montera skylt.
Skylt utanför fastighetsgränsen samt stativ utformas enligt
anvisningar från Gator och parker.

03.2.1 Skylt på stativ utan belysning
03.2.2 Skylt på stativ med belysning

04.2.1 Områdesskylt på stativ utan belysning
04.2.2 Områdesskylt på stativ med belysning

01.1 Infartsskylt, XXX x 650 mm

01.2 Utfartsskylt, XXX x 650 mm

Nordstjärnan

Nordstjärnan

Infart

01.1 Infartsskylt utan stativ
01.1.1 Infartsskylt på stativ utan
belysning
01.1.2 Infartsskylt på stativ med
belysning

Utfart

01.2 Utfartsskylt utan stativ
01.2.1 Utfartsskylt på stativ utan
belysning
01.2.2 Utfartsskylt på stativ med
belysning

01.3 Skylt med entré, XXX x 650 mm

Lundagård
Huvudentré

01.3 Skylt utan stativ
01.3.1 Skylt på stativ utan belysning
01.3.2 Skylt på stativ med belysning
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Skyltning utomhus, fasadskyltar
Skylt med vit eller färgad bakgrund?
• Skyltarna 02 och 03 rekommenderas på mörka väggar eller platser med mörk bakgrund.
• Skyltarna 07 och 08 rekommenderas på ljusa fasader och där bakgrunden är ljus.
02 Fasadskylt, två rader, XXX x 1400 mm (skyltens
storlek beror på betraktningsavstånd)

Förskolan
Teleskopet
02
02.1
02.2.1
02.2.2

Skylt på fasad utan belysning
Skylt på fasad med belysning
Skylt på stativ utan belysning
Skylt på stativ med belysning

07 Fasadskylt, två rader, XXX x 1400 mm (skyltens
storlek beror på betraktningsavstånd)

Förskolan
Plommonet
07
07.1
07.2.1
07.2.2

Skylt på fasad utan belysning
Skylt på fasad med belysning
Skylt på stativ utan belysning
Skylt på stativ med belysning

03 Fasadskylt, en rad, XXX x 1000 mm (skyltens storlek
beror på betraktningsavstånd)

Förskolan Teleskopet

Förskolan Haga
03
03.1
03.2.1
03.2.2

Skylt på fasad utan belysning
Skylt på fasad med belysning
Skylt på stativ utan belysning
Skylt på stativ med belysning

08 Fasadskylt, en rad, XXX x 1000 mm (skyltens storlek
beror på betraktningsavstånd)

Förskolan Plommonet
Förskolan Haga
08
08.1
08.2.1
08.2.2

Skylt på fasad utan belysning
Skylt på fasad med belysning
Skylt på stativ utan belysning
Skylt på stativ med belysning

Undantag: fler accepterade skyltvarianter
Ibland kan andra typer av skyltlösningar godkännas, på grund av byggnadens/verksamhetens karaktär. Som exempel
finns Stadsbibliotekets skylt med utskurna och belysta bokstäver och skylten till Förskolan Ejderdunet med transparent plexiglas med utskurna PVC-bokstäver (skylten har monterats med distanser mellan vägg och plexi).
Dessa typer av undantag kräver godkännande av kommunikatör.
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Skyltning utomhus, områdesskyltar
04 Områdesskylt, 1600 x 1600 mm
Områdesskylt till större byggnader med flera entréer. Områdeskartan ska vara en ”platt” situationsplan.

04

Områdesskylt utan belysning (vid t.ex. 		
byte av befintlig plåtskylt)
04.1 Områdesskylt med belysning (på t.ex. 		
fasad)
04.2.1 Områdesskylt på stativ utan belysning
04.2.2 Områdesskylt på stativ med belysning

Skärgårdsskolan
Byggnad 2
Träslöjd
Byggnad 3
Administration
Elevhälsa
Rektor
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Byggnad
1

Byggnad 5
Bibliotek
Skolrestaurang

Vid flera skyltar av samma typ på samma fastighet, märk med A, B, C osv. vid placering.

P

Byggnad 5

Byggnad
2

Byggnad 3

Kassjöbergsvägen

Ho

Byggnad 4
Hemkunskap

Byggnad
4

Skärgårdshallen

Byggnad 6

Byggnad 7

Solbackav

Här är du
Entréer

ägen

Fler exempel, områdesskyltar.

Nordstjärnan

Välkommen till Nordstjärnan – förskola, vård- och omsorgsboende och produktionskök
A. Huvudentré
Entré vård- och omsorgsboende
Administration

C

Lundagård

Välkommen till Lundagård – förskola, vård- och omsorgsboende och produktionskök
Tervetuloa Lundagårdeniin – esikoulu, hoito- ja hoiva-asuminen ja tuotantokeittiö

B. Entré förskola
Avdelningen Sirius
Avdelningen Vega

E

C. Entré förskola
Avdelningen Capella
Avdelningen Castor

B

A
D

E

D. Varutransporter förskola
/vård- och omsorgsboende

D

F

A

C

B

Utfart

E. Varutransporter produktionskök
en
ntväg

Stude

Här är du

Älgvägen

D. Entré nord: förskola
Avdelningen Ljusblå
Avdelningen Rosa
Avdelningen Gul
Avdelningen Grön
B. Varumottagning
Avdelningen Mörkblå
produktionskök
Osasto Tummansininen
C. Varumottagning
Avdelningen Vit
förskola/vård- och
Osasto Valkoinen
omsorgsboende
E. Entré väst: förskola
Avdelningen Orange
Avdelningen Röd
A. Huvudentré
Entré vård- och
omsorgsboende
Administration

Här är du

F. Entré syd: förskola
Avdelningen Lila
Avdelningen Turkos

Exempel på områdesskylt till befintligt stativ, andra mått än standardmåttet.

Stadshusområdet

City Hall Area

Kaupungintalon Alue

Stáđđaståbuonsijjie

A. Stadshuset
Reception

A1. Östra flygeln

Bygglov
Bostadsanpassning
Detaljplanering
Juridik
Kommunikation
Kommunledning, stab
Nämndkansli
Stadsdirektör
Övergripande planering

Ridvägen

N

L

M

A2. Västra flygeln

Ekonomi
Lantmäteri
Miljö- och hälsoskydd
Upphandlingsbyrå

H

I

K

C. Brohuset
Hovrättsgatan

Brogatan

Hemtjänst

G

B

D. Västra grindstugan
ID-nycklar

E. Östra grindstugan
Projektlokaler

C

D

E

Skolgatan

Socialtjänst, stöd och utveckling

I.

J.

F

F.

Ryttmästaren
Mötesrum

Kuben

Företagslots
Internationellt arbete och MR
Kultur
Mark och exploatering
Näringslivsservice
Samhällsbyggnad, stab

Länken

Mötesrum

K. Norra flygeln

Färdtjänst, parkeringstillstånd
för rörelsehindrade
Gator och parker
IT
Personal
Praktikcentrum
Socialtjänst, ledning

Fastighet
Fritid
Umebrå
Utbildningskontor

A1

A

Restaurang Översten
Mötesrum

H. Sadelmakeriet

B. Södra flygeln

J
A2

G. Restaurangen

L.

Östra stallet

M. Västra stallet
N. Bandvagnsgaraget
Städservice

Vid utformning av områdesskyltar
• Bokstäver och pilar som markerar entréer samt
prick ”Här är du” ska ha god kontrast mot skyltplattans bakgrund
• Placera inte den röda ”Här är du”-pricken på en
grön eller mörk yta, då är det svårt att se den.
• Placera kartbilden på skylten åt det håll besökaren
befinner sig när denne tittar på skylten.
• Parkeringar för rörelsehindrade bör placeras i
kartan
• Markera gärna entréer med en pilspetssymbol.
• För stora fastigheter med många olika avdelningar
som tenderar att flytta runt kan man med fördel
bygga upp namnen på ett lamellsystem där man
enkelt kan välja att byta plats på avdelningarnas
namn i skylten.
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Skyltning utomhus, övrig skyltning
06 Hänvisningsskylt, XXX x XXX mm (exemplet nedan är 1260 x 700 mm)

Nordstjärnan
B. Entré förskola

06
06.1
06.2.1
06.2.2

Skylt utan belysning (vid t.ex. byte av befintlig plåtskylt)
Skylt med belysning (på t.ex. fasad)
Skylt på stativ utan belysning
Skylt på stativ med belysning

C. Entré förskola 300 m

Standardskyltar, utomhus, bredd 60 mm

De vanligaste publika skyltarna är utformade med
punktskrift och upphöjd relief där text och symbol är
taktila. Taktil text skrivs i enbart versaler för att vara så
lättläst som möjligt. Punktskriften är 1–1,5 mm hög.

Nummer

Skyltnamn, mått

09

Personalentré, 217 x 60 mm

10

Varumottagning, 242 x 60 mm

10.1

Vatumottagning med ringklocka,
242 x 60 mm

Varumottagning

Vatumottagning produktionskök
med ringklocka, 242 x 60 mm

Varumottagning

10.2

Bild

Personalentré
Varumottagning

Ring på klockan vid leverans

Produktionskök. Ring på klockan vid leverans.

10.3

Varumottagning verksamhet,
242 x 60 mm

Varumottagning
Vård- och omsorgsboende samt förskola

10.4

Varumottagning verksamhet,
med ringklocka, 242 x 60 mm

Varumottagning
Förskola. Ring på klockan vid leverans.

11

Källsortering (inomhus och/eller
utomhus), 237 x 60 mm

12

Förråd (inomhus och/eller utomhus),
168 x 60 mm – ej publikt

12.1

Förråd (inomhus och/eller utomhus),
168 x 60 mm – publikt. (Skylt med
punkskrift, upphöjd relief där text
och symbol är taktila)
Barnvagnsförråd, 220 x 60 mm –
publikt

67

Källsortering

Förråd

Barnvagnar
6

Skyltning inomhus
Standardskyltar, inomhus, bredd 60 mm

Vid flera omklädningsrum av samma typ, lägg till siffra t.ex. Omklädning 1 och Omklädning 2.
Nummer

Skyltnamn, mått

11

Källsortering (inomhus och/eller
utomhus), 237 x 60 mm

12

Förråd (inomhus och/eller utomhus),
168 x 60 mm – ej publikt

12.1

Förråd (inomhus och/eller utomhus),
168 x 60 mm – publikt. (Skylt med
punkskrift, upphöjd relief där text
och symbol är taktila)
Omklädning neutral, 225 x 60 mm –
ej publik

18.1

Bild

Källsortering

Förråd

Omklädning

18.2

Omklädning herr, 225 x 60 mm – ej
publik

18.3

Omklädning dam, 225 x 60 mm – ej
publik

18.4

Omklädning neutral, 240 x 60 mm –
publik (skylt med punkskrift, upphöjd
relief där text och symbol är taktila).

18.5

Omklädning herr, 240 x 60 mm –
publik (skylt med punkskrift, upphöjd
relief där text och symbol är taktila).

18.6

Omklädning dam, 240 x 60 mm –
publik (skylt med punkskrift, upphöjd
relief där text och symbol är taktila).

19

Toalett, 159 x 60 mm (skylt med
punkskrift, upphöjd relief där text
och symbol är taktila)

TOALETT

53

Tillgänglig toalett ”RWC”, 159 x 60
mm (skylt med punkskrift, upphöjd
relief där text och symbol är taktila)

TOALETT

20

Städ, 147 x 60 – ej publik

20.1

Städ, 147 x 60 – publik

Omklädning
Omklädning

Städ
Städ
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Skyltning inomhus
Standardskyltar, inomhus, bredd 60 mm
Nummer

Skyltnamn, mått

22

Elcentral, 158 x 60 mm

23

Teknikrum, 177 x 60 mm

38

Fläktrum, 158 x 60 mm

41

Undercentral, 205 x 60 mm

42

Elrum, 128 x 60 mm

37

Personal, 159 x 60 mm

69

Personaltoalett, 160 x 60 mm

55

Domarrum, 234 x 60 mm (vid flera
domarrrum, lägg till siffra t.ex. Domarrum 1 och Domarrum 2).

56

Teknikrum – publik, 212 x 60 mm

65

Tvättrum, 170 x 60 mm

65.1

Tvätt förskola, 210 x 60 mm

80

Teleslinga, 200 x 200 mm (skylt med
punkskrift, upphöjd relief där text
och symbol är taktila)

Bild

Elcentral

Teknikrum

Fläktrum
Undercentral

Elrum

Personal

Domarrum 1
Teknikrum

Tvättrum

Tvätt förskola
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Skyltning inomhus
Övriga skyltar, inomhus
Nummer

Skyltnamn, mått

16

Skylt ”Administration” (kan fästas
ovanför dörr eller hängas i taket),
750 x 180 mm

14

Skylt ”Hiss och trappor” (kan fästas
ovanför dörr eller hängas i taket),
800 x 180 mm

Bild

Administration
Hiss och trappor

15

Skylt ”Hiss” (kan fästas ovanför dörr
eller hängas i taket), enkelsidig.
500 x 180 mm

Hiss

15.1

Skylt ”Hiss” med pil (kan fästas ovanför dörr eller hängas i taket),
enkelsidig, 570 x 180 mm

Hiss

15.2
68

Dubbelsidig
Skylt ”Toaletter” (kan fästas ovanför
dörr eller hängas i taket), enkelsidig,
541 x 140

68.1

Skylt ”Toaletter” med pil (kan fästas
ovanför dörr eller hängas i taket),
enkelsidig, 700 x 140 mm

68.2
70

Dubbelsidig
Husskylt (kan fästas ovanför dörr
eller hängas i taket), enkelsidig,
400 x 205 mm

71.1

Hänvisningsskylt, pil till vänster (kan
fästas ovanför dörr eller hängas i
taket), enkelsidig, 555 x 180 mm
Om två skyltar med olika riktning på
pilarna sätts upp ovanför varandra
ska pilarna samlas till höger.

71.2
26

Hänvisningsskylt, pil till höger, enkelsidig 555 x 180 mm
Utstansad bokstav/pil bredvid dörr/
på vägg till enhet. Höjd 400 mm.

70.1

HusHus
1 1

Hus 3

70.3

Kuben

Kuben
26.A

26.B

26.C

26.D

Dessa skyltar rekommenderas på vit
bakgrund/vägg. För mörk bakgrund/
vägg, välj en ljus profilfärg, se
www.umea.se/profil

9

Skyltning inomhus, skylthållare
Skylthållare kan kompletteras med punktskrift och/eller relief-remsor. Behovet beror på verksamhetens
karaktär och om besökare ska röra sig fritt i lokalerna.
Skylthållare med utbytbart papper. Mall för pappersdelarna finns på www.umea.se/mallar
Nummer

Skyltnamn, mått

17

Namnskylt vid arbetsrum, möteslokaler m.m.

Bild

Skylthållarens storlek: 90 x 160 mm.
Pappersstorlek: 57 mm x 155 mm

17.1

Skylthållare Modulex, namnskylt
vid arbetsrum, möteslokaler m.m
(används bland annat på stadshusområdet).
Skylthållarens storlek: 90 x 160 mm.
Pappersstorlek: 61 mm x 157 mm

13

Mindre hänvisningsskylt (A4) t.ex. i
hiss, trapphus vid varje våningsplan
m.m.
Skylthållarens storlek: 215 x 360 mm.
Pappersstorlek: A4 (stående)
Om skylthållarna placeras under
varandra behövs endast en bård med
Umeå kommun-logotypen.

39

Förskolan XXX
1 trappa

Avdelningen DDD
Avdelningen EEE
Avdelningen FFF
Administration

Bottenvåning

Avdelningen AAA
Avdelningen BBB
Avdelningen CCC
Entré

Större hänvisningsskylt (A3) t.ex. i
hiss, trapphus vid varje våningsplan
m.m.
Skylthållarens storlek: 483 x 305 mm.
Pappersstorlek: A3 (stående)

Boendets namn
2 trappor

Avdelningen DDD
Avdelningen EEE
Avdelningen FFF

1 trappa

Avdelningen AAA
Avdelningen BBB
Avdelningen CCC

Bottenvåning

Administration
Produktionskök
Entré
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Skyltning inomhus, skylthållare
Skylthållare med utbytbart papper. Mall för pappersdelarna finns på www.umea.se/mallar
Nummer

Skyltnamn, mått

29

Mindre skylt (A5) t.ex. namnskylt i
vård- och omsorgsboende med plats
för namn, lägenhetsnummer och fotografi på den boende.

Bild

Skylthållarens storlek: 180 x 215 mm.
Pappersstorlek: A5 (liggande)
51

Skylt (A4), vid entré med t.ex. verksamhetens/avdelningens/entréns
namn – enkelsidig, att sätta på t.ex.
vägg eller heltäckt yta.
Skylthållarens storlek: 302 x 283 mm
Pappersstorlek: A4 (liggande)

51.1

Skylt (A4), vid entré med t.ex. verksamhetens/avdelningens/entréns
namn – dubbelsidig (logotypen syns
från båda hållen), att sätta på t.ex.
glasparti/glasdörr. ”Bården” fästs
inifrån, papperet byts inifrån.
Skylthållarens storlek: 302 x 283 mm
Pappersstorlek: A4 (liggande)

08

Större skylt (A3), vid entré med t.ex.
verksamhetens/avdelningens/entréns
namn – enkelsidig, att sätta på t.ex.
vägg eller heltäckt yta.
Skylthållarens storlek: 433 x 355 mm
Pappersstorlek: A3 (liggande)

08.1

Större skylt (A3), vid entré med t.ex.
verksamhetens/avdelningens/entréns
namn – dubbelsidig (logotypen syns
från båda hållen), att sätta på t.ex.
glasparti/glasdörr. ”Bården” fästs
inifrån, papperet byts inifrån.
Skylthållarens storlek: 433 x 355 mm
Pappersstorlek: A3 (liggande)
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Skyltning inomhus, skylthållare
Skylthållare med utbytbart papper. Mall för pappersdelarna finns på www.umea.se/mallar
Nummer

Skyltnamn, mått

13.2

Plexi (A4) för information (standard i
t.ex. idrottshall).

Bild

En med bård och två stycken plexi
utan bård.
Totalt mått: 891 mm plus ca 30 mm
distans mellan.
Pappersstorlek: A4 (stående)

79

Anslagstavla (standard i t.ex. idrottshall)
Totalmått: 1500 x 660 mm
Anslagsdel: 1500 x 500 mm
Forbo grå.

Väggens färg spelar roll
Om en mörk skylt ska placeras på en mörk vägg eller mot mörk bakgrund kommer skylten
att synas dåligt. Då kan du lägga en ljus platta under skylten som sticker ut något, göra en
ljus ram runt skylten eller belysa skylten. Det samma gäller för ljusa skyltar mot ljus vägg
eller bakgrund.
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Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar
Puck, boll och klubba

Förbud, varning och påbud (som beskriver vad du måste göra) utrymningsväg, nödsituation och brandredskap ska
är inte tillåtna
följa Arbetsmiljöverkets och Trafikverkets föreskrifter och standard. Dessa skyltar ska inte utformas med kommunens
under
allmänhetens
grafiska profil eller med
kommunen
som avsändare.

åkning.

Förbudsskyltar
1st, slät plåt 3000x1500mm/ förborrade hål

72. Förbud mot puck, boll och klubba. Slät plåtskylt 3000 x 900 mm

79 Brandsläckarskylt. 80 x 80 mm.

Puck, boll och klubba
är inte tillåtna under
allmänhetens åkning.

8cm

2st, släta plåtar 3000x900mm/ förborrade hål
www.umea.se/rokfrimiljo

73. Rökfri miljö. Exemplet nedan är en dekal med bredden 105 mm.

Kund

Umeå kommun /A3 arena

Datum

Skala

-

Sign

8cm

2018-11-19 /CL
Catrine Lindström
090-10 08 09 073-03 09 716

Rökfri miljö
Tack för att du visar hänsyn.

52. Skogräns. Golvdekal med fog, 170 mm hög. Valfri längd, golvdekalen ska gå kant i kant mellan väggarna.

Tack för att du tar av dig skorna här
Förbuds- och informationsskylt
74. Kombinerad förbuds- och informationsskylt. Informationsdelen har Umeå kommun-profil.
Slät plåtskylt 420 x 297 mm.

Kontakta oss
vid frågor om
tippning

Tippa inte din last
inom området

Har du frågor kan du
kontakta
Fritidsförvaltningens
driftavdelning på
fritiddrift@umea.se

www.umea.se/kommun
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Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar
Skyltning/märkning vid gasolförvaring (t.ex. slöjdsalar i skolor)
Ett skåp eller utrymme där gasolflaskor förvaras (t.ex. gasolskåp) ska skyltas med varningsskylt för
explosiv atmosfär, förbudsskylt mot införande av öppen eld, varningsskylt för brandfarlig vara och
varningsskylt för gasbehållare/gasflaskor på dörren till brandskåpet samt på dörren/dörrarna in till
slöjdsalen.
81. Explosiv atmosfär

82. Förbudsskylt mot öppen eld

83. Varningsskylt för gasbehållare/gasflaskor (på dörren till brandskåpet samt på dörren/dörrarna
in till slöjdsalen). Dessa ska ha tilläggstexten ”Förs i säkerhet vid brandfara”.

84. Varningsskylt för brandfarlig vara.
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Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar
Specialskyltar: förbud, påbud och information i samma skylt
76. Samla förbud och påbud för sig och informationen för sig, se exempel på utformning.
Detta exempel är 1106 x 806 mm.

Nydala cykelpark
Motorfordon på
banan förbjuden
Här finns två cykelbanor som är öppna för alla. Den stora är cirka 200 meter
och den lilla cirka 70 meter lång. Banorna är lämpliga för balanscyklar,
MTB- och BMX-cyklar.
Det ska vara roligt och säkert att cykla. Du som cyklar gör det på egen risk
och du förväntas
• använda cykelhjälm
• ta hänsyn till andra cyklister
• följa åkriktningen, motsols, när du cyklar på banorna.

Använd cykelhjälm
när du vistas på banan

Kontakt och felanmälan

Lämna synpunkter och anmäl fel via www.umea.se/kontakt

Följ åkriktningen
motsols

www.umea.se/kommun

77. Friluftsområde. Exempel med plats för t.ex. förbud.

Friluftsområde

Ingress, quibusda pa qui optatec turepud ignatent, omnis adionsequi
dolupta velignam volupta doluptae. Ximus. Nullacepera desseque di
omnis quatin re doloressit exceseque dolestiatem et remporitex.
perum quunt eum dolupta velignama.

Utlyft djur- eller
växtart som nämns
i texten.

Bildtext

Por sit omnihic atectem velibeatur 1 moluptaes et am
lacero ommolorporem estiatetur, ne coreptatiore nim
quid ex et pro ma ventias nonsequid esciis alignis nobis et
dolent estius, tessequi nobis il
ilit litate est et inis delest, enit
molorep eriaspit ad 2 quaeriandus eatiur? Riatur as maio
od et dem ab ipsae. Tiunto
omnia sed qui dendita nemporporum qui tetur?

1

2

tius eossinv ellest, ut rem fugit porerum dolumquamus id
et odit aliat mos aut quo que
repudit aliaspi endam, que volores toreicim hilPor ad ut il
iur? Ra corenem quia doluptae
num, soluptur sapedit volorest
fugiatur?
Sed expelia dolor sintore
poreici psapis que dolupti iscias sanderae. Nem estem fac-

aborro qui con rerspeditiis ex
etatus ut et eos aliquidesti doloresequia volesed ut venitium
dis modi volut molendiore ped
minitis ex eatur aut eatureria
arit fugiasp ercilla dellorepudit eiumque ea coritio nserspita sit re nim everita tataqui
aspiendae ipsum ra nos nis
evendandel int et ut aditem
aspernate et offici aut eniet a

Posto essimagnam, nem dem
doluptas volest, omnimaxim
eatem sitiae amentem. Offic
tem aspit eossi ut auda ducia
pre posamet int velest volenec
aborporeri odis et, earchilit
omnimil imaxim qui te modio
modi corrovidi cuptat volum,
nem inis mi, quos cuptate ra-

Yta för att kunna lyfta ut
något ur kartan, en bild,
en illustration, ett fint träd,
en fiskedamm, ett berg —
vad som helst.

lorenis nimincto culparumquis
aceptatibus arciis earunt faciati nullanti dunto dolumqui con
rehent magni ipid magnime

Utlyft djur- eller
växtart som nämns
i texten.

Bildtext

Utrymme för visning av:
skidspår, vinterleder,
tillgänglighetsanpassade
platser, sevärdheter och
speciella platser i övrigt.

Utlyft djur- eller
växtart som nämns
i texten.

Bildtext

Mellanrubrik

3

et quias es millectem cuptas
sit es eos viditat ibusdae rumquiam quid eosae dest, audan.
Earum ea autet, ulliam, que
aut res utem. Modio. Ita et as
eos eic tentemos autem so-

Bildtext

cumendam facerori occupta
tenemporem seria conseque
nobitatia voleceatam aut illoribus ma cone re nus nulluptibus es se et ulliqui duntorpore,
te neces sin cuptatest, erum
que perum quiam ipsum que
plit apelest aciur santarium
doleria. Remquo maion nobit,

porepel molesti onsedis quos
doluptiist illecerem dunt quodis dis 3 dolorep tatatem
poribus et etum, et omnisima
nimus essita del estotasperum
sent ventur mos alis expero et
ium cullanit adhe asperium.
Rumquam fugiatet harchit int
quo occulluptas eaquisquid ex

posseque audam, vollenis nobitin rerum inis velicidiscid ut
ellupta tatio. Nam ius repereperis sus ad quaessi molorep
elibeaquis et haribus andant
voluptae. Maxim volo odisit,
que vention pa dipsapi enimusam re endaepu daerum voles
adis denis net quam nonsequo

Förbud, förhållningsregler, tänk på att..., vinterstigar,
vad som gäller för naturreservat, vedpåfyllning,
felanmälan, kontaktuppgifter, info om spårreparering etc.

umea.se/friluftsområde
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Förbuds-, varnings- och påbudsskyltar
Påbudsskylt

Varningsskylt och påbudsskylt

62. ”Ej passage”. Slät plåtskylt 150 x 100 mm.

64. ”Larmad dörr”. Slät plåtskylt 210 x 250 mm

Ej passage när
vikväggen är nedfälld

Larmad dörr
Ej utgång
Trivsel- och ordningsskylar
78. Kamerabevakningsskylt 300 x 400 mm. Kan även
beställas som klisterdekal 100 x 130 mm.
OBS! Kontaktuppgifterna ändras beroende på vilken
nämnd/verksamhet som ansvarar för kamerabevakningen.

85. Informationsskylt pulkaåkare.

Påbudsskyltar

Området är
k
Kamerabevakat
Ansvarig: Umeå kommun, tekniska nämnden
Kontakt: 090-16 10 00 (växel), fastighet@umea.se
Vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@umea.se
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Särskild profilering
Huvudregeln är att kommunala verksamheter, tjänster, system, kanaler eller motsvarande har kommunal profil. Det finns dock vissa undantag, till exempel:
• Badhuset Navet
• Kvinnohistoriskt museum
• Samarbeten i neutral profil, då Umeå kommun inte är huvudman för samarbetet.
Principer för skyltning vid särskild profilering finns på www.umea.se/profil
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