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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2017-09-01
Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Öst RA
Magnus Hällöv 010-56 65134
Assistent

Diarienummer

A114.697/2017
Saknummer

512
ordningslagen (1993:1617)

lokala föreskrifter

Sökandens namn och postadress

Bengt Olof Lennart Johansson
ALKOTTSGATAN 40
590 49 VIKINGSTAD

Handläggare

Magnus Hällöv 010-56 65134

Sökandens E-postadress

annalisa.lennart@telia.com

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr

1-2

Slag av tillställning/sammankomst/anordning

Tid

1. 2017-09-08, kl. 17.30-24.00 och 2017-09-09, kl. 06.00-18.00 (förberedelser fr.o.m. 2017-09-07)
2. 2017-09-07 kl. 06.00 -- 2017-09-09 kl. 24.00
Plats

Kommun

1. Vid Saab Arena samt parkområdet i anslutning till Saab Arena
öster om Stångån, enligt bilaga A
2. På parkeringsplats Papegojan

Linköping

Ansvarig fysisk person

Lennart Johansson, tfn 013-800 95, 0760-17 00 95

Särskilda villkor

Tävlingen ska anordnas på ett såväl för deltagare som för allmänheten fullt betryggande sätt.
Anordnaren ska anlita tillräckligt många funktionärer som behövs för att säkerheten och ordningen ska kunna
upprätthållas inom området för den offentliga tillställningen. Funktionärer ska vara försedda med märken eller
klädsel som visar deras funktion.
Anordnaren ansvarar för att det finns sjukvårdsberedskap tillgänglig under tillställningen.
Obehöriga får inte tillåtas uppehålla sig på tävling/specialsträckan.
Tillställningen får inte hindra trafik eller tillträde till intilliggande byggnader.
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Framkomlighet ska finnas för utryckningsfordon.
Anordnaren ska i samråd med räddningschefen i kommunen dimensionera brandberedskapen och bedöma vilka
särskilda åtgärder som behövs för brandskyddet inom tävlingsområdet.
Godkänd, fungerande eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.
Person som är märkbart påverkad av alkohol, påverkad av andra droger eller uppträder störande får inte lämnas
tillträde till tillställningen.
Inom området befintliga brandposter, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande samt vägmärken och

Upprättad av Magnus Hällöv, 2017-09-01

Offentlig tillställning:
1. SM rally, finaltävling 2017
2. Uppställning av bilar och transportsläp
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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Diarienummer

A114.697/2017
Saknummer

512
trafiksignaler ska vara åtkomliga och får inte täckas över.

Banderoller och dylikt som sätts upp över körbana ska sättas upp så att fria höjden under dessa är minst 4,5 meter.
Upplysning
Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid tillställningen.
Vid tävlingen ska det finnas en särskilt utsedd person som är ansvarig för brandberedskapen och en särskilt utsedd
säkerhetschef som är ansvarig för säkerheten i övrigt. Samma person kan inneha båda uppgifterna.
Anordnaren erinras om bestämmelserna i Lag (1976:357) om motortävlingsförsäkring.

Anordnaren erinras också om det medgivande, som kan erfordras från markägarens sida eller från den som
disponerar marken.
Polismyndigheten erinrar om att det är förbjudet och straffbelagt att skräpa ned på en plats som allmänheten har
tillträde eller insyn till enligt miljöbalken (1998:808).
Polismyndighetens underskrift
Datum

2017-09-01

Ort

Linköping

Namnförtydligande
Sändlista:

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

a.a.
VB, UND
LPO Linköping
Linköpings kommun: Drift och underhåll, miljökontoret
Räddningstjänsten
Transportstyrelsen SAMT

Namnteckning

Upprättad av Magnus Hällöv, 2017-09-01

Trafikreglering genomföres enligt utfärdade tillfälliga lokala trafikföreskrifter.
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enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2017-09-01

Diarienummer

A114.697/2017

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Öst RA
Magnus Hällöv 010-56 65134
Assistent
Hur man överklagar Polismyndighetens beslut
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det.
Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:
1. Ärendets diarienummer
2. Ditt namn, adress och telefonnummer
3. Varför du anser att beslutet ska ändras
4. Vilket beslut du hade tänkt dig

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Upprättad av Magnus Hällöv, 2017-09-01

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre
veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten
avvisa överklagandet.
Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras.
Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som
ska pröva överklagandet.

Postadress
BOX 345
LINKÖPING

Besöksadress
BRIGADGATAN 13

Telefon
114 14
Telefax

E-post

