Lerum 2009-09-10

Lokal ordningsstadga för Lerums kommun
ALLMÄN LOKAL ORDNINGSSTADGA FÖR LERUMS KOMMUN
beslutad den 11 april 1996, §37, reviderad 1996-06-18, §63, 1997-05-15, §54,
2009-09-10, §90
Lerums kommun föreskriver följande med stöd av 1§ förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
Ordningsstadgans innehåll och tillämpningsområde
1§ Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap ordningslagen (1993:1617).
Denna lokala ordningsstadga innehåller ytterligare bestämmelser om hur den
allmänna ordningen i Lerums kommun skall upprätthållas.
2§ Ordningsstadgan är tillämplig på alla platser inom kommunen som är offentlig
plats enligt 1 kap 2§ styckena 1-4 ordningslagen om inte annat anges. För
områden som kommunen har upplåtit till torghandel gäller också kommunens
torghandelsstadga.
3§ Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med
stöd av 1 kap 2§ andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med
offentlig plats:
•

begravningsplatserna Lerums kyrkogård Stora Lundby kyrkogård, Östad
kyrkogård och Skallsjö kyrkogård, Skallsjö kyrkoruin,

•

badplatserna vid Aspenbadet, Stamsjön, Vällsjön, Hyltorna, Drängsered,
Brännabben, Nääs-badet, Stora Lövsjön, Andsjön/Annesjön och Prästens
brygga.

•

offentliga lekplatser med fasta anordningar, gångtunnlarna vid Lerums och
Floda järnvägsstationer

Förtäring av alkohol, grillning
4§ Spritdrycker, vin och starköl får ej förtäras inom följande områden, såvida inte
tillstånd i särskild ordning föreligger.
•

Lerum: På offentlig plats inom ett område med gräns öster med E20, gräns
nordost i höjd med Skattegårdsbacken till E20 sydväst Åsenvägen. Gräns
sydväst Lerum Andersvägen från sydöstra delen av affärscentret Regnbågen.
Gräns norr Åvägen fram till Gamla Allén, Åtorps Udde, Ringvägen,
Ådalavägen, Frödingsvägen, Åtorps bokväg, Frödings Allé, Häradsvägen,
Lagman Lumbers väg, Odhners väg, Gustav Dahléns väg, Kring Alles väg,
Alingsåsvägen. Gräns nordost Pomonavägen över Säveån fram till E20 i
höjd med Skattegårdsbacken. Bagges torg, Brobacken, Tingshusparken.
Solkatten ingår i området.

•

Floda: På offentlig plats inom ett område med gräns söder korsningen von
Proschwitz väg, Brovägen. Gräns norr Drängseredsvägen, fram till
Havrevägen. Gräns öster en linje över Sävelången till Floda säteris norra
gräns, Floda Allé fram till korsningen med von Proschwitz väg, Brovägen.
Floda torg (centrum).

•

Gråbo: På offentlig plats inom ett område med gräns norr med
Gråbovägen/Monvägen, gräns öster Segerstadsvägen, GCM-väg fram till
Vagnvägen. Gräns söder Vagnvägen. Gräns väster Lundbyvägen,
Hjällsnäsvägen, Gråbovägen fram till Monvägen. Mjörnbotorget.

Med angivna platser avses: se markerade områden bilaga kartor.
•

Aluddenparken

•

Nyebroparken

•

Begravningsplatserna jml 3 §

•

Badplatserna jml 3 §

•

Offentliga lekplatser jml 3 §
Inom angivna platser, se markerade områden bilaga kartor, får grillning endast
ske på anvisad plats

Containrar
5§ Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en
offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller
nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Vid utplacering av en container eller liknande anordning skall brandskyddsaspekter beaktas. Vidare skall hänsyn tas till framkomligheten för gång- och
cykeltrafiken.

Markiser, flaggor och skyltar
6§ Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp på lägre höjd över marken än
2,20 meter. Den del av anordningen som skjuter ut över en gångbana får inte ha
lägre höjd än 2,50 meter och den del som hänger över en körbana får inte ha lägre
höjd än 4,60 meter.
Skjutning med eldvapen m m
7§ Luftvapen, fjädervapen och paintballvapen får inte användas på offentlig plats
med begränsning som i §4.
Användande av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
8§ Pyrotekniska varor får inte användas utan tillstånd av polismyndigheten. Dock
får fyrverkerier användas från kl. 18.00 till kl. 00.00 på nyårs-, påsk- och
valborgsmässoafton samt från 00.00 till kl. 02.00 nyårsdagen, påskdagen samt
första maj. Pyrotekniska artiklar av typ smällare och bomber med starka
ljudeffekter får inte användas inom tätorterna. Se markerade områden bilaga
"karta tätorter".
I övrigt vad gäller användning av pyrotekniska varor hänvisas till ordningslagen, 3
kap, 7 §.
Ridning och löpning m m
9§ Ridning får inte ske i följande vandringsleder: Risveden Östad, Lövsjöarnas
spårområde Gråbo, Floda-Härskogenleden, Härskogen spårområde, Stamsjöspåret
och Stamsjöleden, Häcksjöspåret Lerum, Goråsspåret Lerum. Löpning och
ridning är förbjudet i följande anlagda skidspår: Smalasjön Gråbo, Sjövik, FlodaDrängsered, Riddarsten och Härskogen.
Hundar
10§ Hundar får inte vistas på kommunens badplatser under badsäsong.
Hundar skall hållas kopplade inom följande områden:
-

Under icke badsäsong: badplatserna jml 3 §.
Offentliga lekplatser jml 3 §.

Fast förorening efter hund på offentlig plats skall tas bort.
Ytterligare regler om tillsyn över hundar finns i lagen om tillsyn över hundar,
jaktlagen och jaktförordningen.
Nedskräpning

11§ Om förbud mot nedskräpning gäller vad som stadgas i miljöbalken.
Avgift för användande av offentlig plats
12§ För användande av offentlig plats och område som kommunen jämställt med
sådan plats har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har
beslutats av kommunfullmäktige.
Överträdelse av lokal ordningsstadga
13§ Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i denna stadga
kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22§ andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om polismyndighetens rätt att utfärda
förelägganden och rätt att förverka egendom.
_____________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 september 2009.

