Sida 1 (3)

TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2020-08-13
Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Öst RA
Magnus Hällöv 010-56 65134
Assistent

Diarienummer

A091.170/2020
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

2020-09-04 kl. 06:00 -- 2020-09-05 kl. 24:00

Plats

Kommun

Vid Saab Arena och på parkmark intill Saab Arena samt på P-plats
Pagegojan, enligt bifogad skiss

Linköping

Ansvarig fysisk person

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

Särskilda villkor

Max 50 deltagare samtidigt.
Befintliga brunnar, brandposter, elskåp och dylikt samt vägmärken och trafiksignaler ska hållas åtkomliga och
inte övertäckas.
Utryckningsfordons framkomlighet får inte hindras.
Dörrar eller entréer får inte blockeras och utrymning av fastigheter vid eventuell brand eller dylikt får inte
försvåras.
Elkablar, slangar och liknande som kan hindra gångtrafik eller annan trafik ska markeras och täckas med
överkörningsskydd.

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Upplysningar
Anordnaren erinras vidare om de ytterligare medgivanden, 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

Upprättad av Magnus Hällöv, 2020-08-13

Offentlig tillställning:
Anordnande av SM i Rally med endast start och mål samt uppställning av bilar och transportsläp
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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Diarienummer

A091.170/2020
Saknummer

512
Datum

2020-08-13

Ort

Linköping

Namnteckning

Namnförtydligande
Sändlista:

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Upprättad av Magnus Hällöv, 2020-08-13

a.a.
Linköpings kommun: Drift och underhåll

Sida 3 (3)

TILLSTÅNDSBEVIS

enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2020-08-13

Diarienummer

A091.170/2020

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, 2020-08-13

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

