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Skyltad lokal 

 
Målgrupp 

Kårens ledare samt styrelse 
 

Måluppfyllelse till Kårmål I, skyltad lokal 
Ni ska ha gått igenom checklistan nedan och, som minimum, 

uppfyllt de tre första punkterna, samt diskuterat igenom övriga 

punkter i detta dokument. 

 
 
Att ha en skylt som visar var vi bedriver vår verksamhet är otroligt viktigt ur flera aspekter. För 
de som inte känner till vår verksamhet stämmer tyvärr citatet ”syns inte, finns inte” och utan skylt 
blir vår verksamhet (ur denna synvinkel) osynlig för allmänheten. En skyltad lokal är dessutom 
lättare att hitta till och underlättar i rekryteringen av nya medlemmar. Skylten förstärker också 
tillhörighetskänslan och stoltheten hos våra medlemmar, genom att fungera som ett slags 
bomärke för den gemensamma lokalen. 

 
På nästa sida följer en checklista som hjälper er att gå igenom kårmål I; skyltad lokal. Ni fyller i 
checklistan tillsammans i kåren, samtidigt som ni diskuterar frågorna och enas om hur ni vill gå 
vidare med de punkter där ni inte svarat ja. Hör av er till er kontaktkonsulent om ni behöver råd 
och stöd i det fortsatta arbetet med detta. För att få bocka av detta kårmål måste ni kunna svara 
ja på de tre översta punkterna i checklistan. Om ni inte kan ha en fast skylt kan ni välja ett av 
förslagen till alternativ skyltning, eller hitta på ett eget alternativ, istället för punkt 1. Ni ska 
dessutom ha läst igenom hela materialet och diskuterat igenom de olika punkterna. Redogör 
sedan för er kontaktkonsulent om hur ni uppfyllt målet, då det är konsulenten som bockar av 
kårmålen. 



 

 
 
 

Checklista 
 

 Ja Nej Vid nej, varför? Så här åtgärdar 

vi detta: 

Ansvarig: Avstämnings 

datum: 
Vi har en aktuell 

NSF-skylt1  på vår 

scoutlokal 

      

Skylten är väl 

synlig 
      

Skylten är ren 

och fräsch 
      

Skylten är belyst       
Skylten sitter på 

det mest 

lämpade stället 

      

Det är tydligt var 

ingången till vår 

lokal är 

      

Vi har tydlig 

skyltning till vår 

scoutstuga 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Med aktuell NSF-skylt menas en skylt med kårens namn, samt denna logga: 
 

 



 

När det inte går att ha en fast skylt 
- eller när skyltningen behöver förstärkning 

 
Vissa lokaler är kulturminnesskyddade eller har andra anledningar till att inte tillåta en fast yttre skyltning. 
Hur gör vi då för att synas och markera att just vår verksamhet finns i huset? Med lite fantasi går det ofta 
att få till en bra tillfällig skyltning vid de tillfällen då verksamheten pågår. Men kom ihåg att förvarna 
husägaren vad ni har för planer. Även om det finns en bra fast skylt på lokalen kan det vara en god idé att 
förstärka den med temporär skyltning vid aktiviteter. Det visar på en aktiv förening och väcker ofta folks 
nyfikenhet. Här nedan följer ett par förslag på temporär skyltning som kan vara värd att testa! Längst ner 
finns några tomma rader med plats för era egna kreativa förslag… 

 
Förslag på 

temporär 

skyltning 

Ja, vi 

vill 

testa 

Nej, 

inget 

för 

 

Vid ja, så här går vi vidare: Ansvarig: Avstämnings 

datum: 

Gatupratare2 

med affisch eller 

skylt på 

     

Strandflagga 

utanför lokalen 

vid scoutmöten 

     

”Pimpa” en bil3      
Dekorera 

brevlådan4
 

     

”Skyltfönster”5
      

Skriv med 

gatukritor på 

asfalten 

utanför lokalen 

     

      
      

 
 

2 En gatupratare är en hopfällbar träbock med plats för information på båda sidor. Restauranger och affärer använder 
ofta gatupratare för att locka med extra förmånliga erbjudanden. Gatupratare finns att köpa, men brukar vara 
ganska dyra. Ett tips är att tillverka en egen ”scoutig” variant. Tänk också på var ni placerar gatuprataren, så den inte 
utgör ett trafikhinder. 
3 Sätt fast NSF-affischer och annan lämplig information, på insidan av bilens fönsterrutor och parkera bilen utanför 
scoutlokalen när ni har verksamhet där. 
4 Har kåren en brevlåda ut mot gatan? Då kan ni använda den som skyltning, genom att ”scoutifiera” den med NSF- 
loggan och andra scoutsymboler. 
5 Har scoutlokalen ett fönster ut mot gatan? Då kan ni sätta upp dekaler och affischer där, samt föremål som 
signalerar scouting, för att visa vilken verksamhet som pågår. 



 

Om ni saknar skylt på scoutlokalen 
Har ni ingen skylt på scoutlokalen i dagsläget? Kontakta NSF:s kommunikatörer via info@nsf.scout.se å 
hjälper de er vidare. Tänk på att ni även kan behöva söka bygglov hos kommunen för att få sätta upp en 
skylt. 

 

Skyltning till scoutstuga 
Har ni en scoutstuga som ligger ute i skogen eller på någon annan plats som är lite klurig att hitta till? Då 
kan det vara bra att en vägvisande skylt längs vägen. Det finns dock en hel del regler kring hur och var 
vägvisande skyltning får ske och det är Trafikverket som hanterar dessa frågor. På Trafikverkets hemsida 
kan ni läsa mer om detta: http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Vagvisning/ 
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