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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2019-07-02
Polismyndigheten
Rätts Bergslagen RA
Louise Sollien 010-5670245
Administratör

Diarienummer

A102.020/2019
Saknummer

512
ordningslagen (1993:1617)

lokala föreskrifter

Sökandens namn och postadress

HEDEMORA FRIIDROTTSKLUBB
ÖRÄNGARNA/SMEDSBO 160
776 90 HEDEMORA

Handläggare

Louise Sollien 010-5670245

Sökandens E-postadress

joakim@formsprakdalarna.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr
Slag av tillställning/sammankomst/anordning

Tid

2019-08-31 kl. 13.00-16.00
(2019-08-31 kl. 08.00-24.00 inklusive förberedelser och återställning på platsen)
Plats

Kommun

Start och mål Vasaliden Arena /Sveaparken
/Löpsträcka enligt bifogade skisser/

HEDEMORA

Ansvarig fysisk person

Joakim Nordström
Tel. 070-6217019
Särskilda villkor

Se bifogat yttrande från Hedemora kommun.
Villkor och föreskrifter i samband med offentlig tillställning, idrottstävling:
Anordnaren ansvarar för att god ordning och säkerhet råder under tillställningen.
Arrangemanget ska genomföras på sådant sätt att trafik inte onödigtvis hindras.
Där loppet/banan passerar gator och trafik ska flaggvakter/funktionärer finnas.
Räddningsvägar för utryckningsfordon ska beaktas.

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Eventuella högtalares ljudstyrka ska anpassas så att de inte verkar störande på omgivningen.
Ägarna till eventuella enskilda vägar, gator och mark ska underrättas om tävlingen. Sökanden erinras även om att
tillstånd krävs av markägaren vid eventuellt nyttjande av privat mark.
Om omständigheterna så kräver förbehåller sig Polismyndigheten rätten att föreskriva andra villkor för
tillställningen.
Tillståndsbevis ska på anmodan uppvisas för polisman och de ytterligare föreskrifter ur ordnings- och
säkerhetssynpunkt som kan komma att meddelas ska följas.

Upprättad av Louise Sollien, 2019-07-02

OFFENTLIG TILLSTÄLLNING: Löpartävling "Skördeloppet", med kioskförsäljning, m.m.
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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Diarienummer

A102.020/2019
Saknummer

512
Polismyndighetens underskrift
Datum

2019-07-02

Ort

KARLSTAD

Namnteckning

Namnförtydligande

Digital signering
Sändlista:

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Upprättad av Louise Sollien, 2019-07-02

Sökanden, Hedemora kommun
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TILLSTÅNDSBEVIS

enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2019-07-02

Diarienummer

A102.020/2019

Polismyndigheten
Rätts Bergslagen RA
Louise Sollien 010-5670245
Administratör
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 Louise Sollien, 2019-07-02

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 1804
ÖREBRO

Besöksadress
JÄRNVÄGSGATAN 3

Telefon
114 14
Telefax

E-post

Bilaga 3
Till ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter. Ansökan är gjord av Joakim Nordström, 197104137273, för löptävlingen Skördeloppet, som anordnas av Hedemora
Friidrottsklubb.
Hedemora Friidrottsklubb, HFK, önskar anordna en löpartävling lördagen den 31
augusti 2019, med start och mål på Vasaliden Arena. Under arrangemanget
önskar HFK tillstånd, för att med företräde, passera vissa vägar utmed bifogad
bansträckning. På Vasaliden har HFK för avsikt att ha kiosken öppen. Tävlingen
är budgeterad utifrån 300-700 deltagare. Det är mycket svårt att uppskatta
antalet besökare, men låt oss anta att varje deltagare har två anhöriga. Det
skulle innebära 600-1400 personer i publik. HFK skulle också önska tillstånd för
att ha liknande aktiviteter nere i Sveaparken, vilken också ligger utmed banan.
Tävlingen är tänkt att pågå från 13-16, per den 2019-08-31. Iordningställning av
banan önskas påbörjas vid 08.00 på tävlingsdagen och temporära övervakade
flyttbara avspärrningar tillsammans med vakter beräknas plockas bort som
hinder innan 18.00 samman dag och vara helt avlägsnade innan nästa dag.
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