
ANVISNINGAR VID SKYLTNING

1. Kör, gå eller cykla själv den väg du skall skylta. Tänk dig att du aldrig varit 
till din utställningsplats tidigare och skall hitta rätt.

2. Skyltarna, 50 x 50 cm, med pilar och siffror sätts upp TIDIGAST FREDAGEN 
INNAN UTSTÄLLNINGEN OCH TAS NER SÖNDAG KVÄLL. Om du ställer ut 
tillsammans med någon så gör upp om vem som sätter upp respektive tar ner 
skyltarna. DET FÅR INTE HÄNGA KVAR NÅGRA SKYLTAR PÅ MÅNDAGEN.

3. Samordna skyltningen med dem som ställer ut längs samma väg. På vissa 
skyltar kan det därför bli många siffror som sedan avtar allteftersom platserna 
delar på sig. Tänk därför på att om du har satt upp skylten och skall ta ner 
den, så tar du naturligtvis med dig alla siffror och pilar, även om det är andra 
siffror än dina egna.

4. Se till att skyltar och pilar sitter fast ordentligt så att de inte ändrar 
riktning vid blåst.

5. På de stora skyltarna, på piltavlorna och på siffrorna finns det hål. De 
är placerade så att man ska kunna sätta ihop siffror och pilar på olika sätt 
beroende på om man är själv på sin utställningsplats, två på samma ställe 
eller flera på samma ställe. Till höger finns några exempel på hur man kan 
göra. Använd jungfruklämmor, snöre eller plastband till att fästa siffror och 
pilar på den stora skylten. Om du vill sätta upp skyltmaterialet på något annat 
sätt än det angivna går det naturligtvis bra men observera ATT MAN INTE 
FÅR BORRA NYA HÅL, PLASTA IHOP SIFFRORNA SÅ ATT DE INTE GÅR ATT TA 
ISÄR EFTERÅT ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT FÄSTA IHOP DELARNA SÅ ATT DE 
BLIR FÖRSTÖRDA. Skyltmaterialet ska gå att använda år från år så länge som 
möjligt. Och siffrorna man har i år blir någon annans nästa år. 
Det kommer att hända att siffror eller pilar försvinner (blåser bort, stjäls eller 
går sönder) hur försiktig man än är. Meddela i sådana fall vid återlämnandet 
hur många som försvunnit, så att de skyltansvariga kan se till att ordna nya 
till nästa år.
OM MAN STÄLLER UT PÅ PLATSER DÄR DET ÄR MYCKET FOLK I FARTEN PÅ 
KVÄLLARNA (T EX I EKERÖ CENTRUM) ÄR DET SÄKRAST ATT INTE SÄTTA UPP 
SKYLTARNA FÖRRÄN PÅ LÖRDAG MORGON OCH ATT TA IN SKYLTARNA PÅ 
NATTEN MELLAN LÖRDAG OCH SÖNDAG. Förra året försvann tyvärr flera siffror 
just från Ekerö Centrum.

6. Av tre av sina siffror kan man göra en snurra. Fäst ihop tre siffror på 
sidorna med häftklämmor. OBS! HÄFTA ENDAST I PLASTEN. 
(Häftar man i papperet också, blir det blött och förstört.) 
Tänk på att ta in snurran på kvällen, eftersom den 
annars lätt kan blåsa sönder eller bort.

7. VIKTIGT! 
Skyltarna ska lämnas tillbaka i samma skick som 
när man tog emot dem. DET VILL SÄGA REN-
GJORDA OCH UTAN SNÖREN OCH KLÄMMOR O S V! 
På mötet innan utställningshelgen meddelas datum 
och plats där skyltmaterialet ska lämnas tillbaka. OM SKYLTMATERIALET EJ 
INKOMMER I TID, UTGÅR EN “STRAFFAVGIFT” PÅ 100 KR.
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