Tyresö kommun
Konsult- och servicekontoret

Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun
Beslutade av kommunfullmäktige den XX YY 2013.
Tyresö kommun föreskriver följande lokala ordningsföreskrifter med stöd
av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och
länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)
samt lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av
offentlig mark m.m.;
Föreskrifternas syfte och tillämpningsområde

1 § Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig
plats finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617). Vad som är en offentlig plats
definieras i 1 kap. 2 § ordningslagen.
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur
den allmänna ordningen i Tyresö kommun ska upprätthållas. Syftet med
bestämmelserna i 23 § är att hindra att människors hälsa eller egendom skadas
till följd av användningen av pyrotekniska varor.
2 § Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är
offentliga platser enligt definitionen i ordningslagen samt på platser som
jämställts med offentliga platser enligt 3 § i dessa föreskrifter. Bestämmelsen i
23 § är tillämplig på de platser som anges där.
3 § Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och av dessa föreskrifter ska
följande områden jämställas med offentliga platser
1. Bollmora kyrkogård (i anslutning till Bollmora kapell),
2. Tyresö begravningsplats (i anslutning till Tyresö kyrka),
3. Tyresö kyrkogård (innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka),
4. område i anslutning till Bollmoradalens kyrka; vilket omfattar skate- och
lekparken, slänten upp till förskolan Gunghästen samt grönområden där
emellan, enligt kartbilaga 1A,
5. grönområde i anslutning till Trollbäckens kyrka,.
6. Trollbäckens idrottsplats,
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7. Tyresövallen,
8. Alby friluftsgård (i Alby naturreservat) samt tillhörande motionsspår,
områdets begränsningslinje enligt kartbilaga 1B,
9. friluftsområdet vid Barnsjön
10. badplatsen Barnsjön,
11. Albybadet i Alby naturreservat,
12. Kumlabadet,
13. Hästhagsbadet,
14. Strandbadet,
15. Öringebadet,
16. Trinntorpsbadet,
17. badplatsen inom Sandholmarnas naturreservat,
18. parkeringshus och parkeringar vid handelsområdet Tyresö centrum,
19. parkeringar vid handelsområdet Trollbäckens centrum,
20. Bollmoradalens lekplats,
21. lekplats vid Grepvägen,
22. lekplats vid Gudöparken (Klintvägen),
23. lekplats vid Krokvägen,
24. lekplats vid Målarprinsens väg,
25. lekplats vid Rågvägen,
26. Rödingevägen (Skånelängornas lekplats),
27. Rödingevägen (Stimmets lekplats),
28. lekplats vid Sidvallsvägen,
29. lekplats vid Sidvallsvägen (Turmalinen),
30. lekplats vid Skolvägen/Vårlöksvägen,
31. lekplats vid Trädgårdsbruket,
32. lekplats vid Vårlöksparken, samt
33. lekplats vid Åkervägen/Klintvägen.
34. elljussspår inom begränsningslinjen Banstigen – Wättinge gårdsväg –
Prästängen –Barnsjön
4 § Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första
stycket, 11 §, 12 § första stycket, 14 § och 23 § första stycket bör kommunen ges
tillfälle att yttra sig.
Lastning av varor m.m.

5 § Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är
ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten
utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, rök eller dålig lukt.
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Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter,
brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att
räddningstjänstens arbete hindras.
Schaktning, grävning m.m.

6 § Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av
fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det
sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.
Störande buller

7 § Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser,
till exempel stenkrossning, pålning och nitning, får inte ske utan
polismyndighetens tillstånd.
Containrar

8 § Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som ska ställas upp på
en offentlig plats, är skyldig att tydligt märka containern eller behållaren med
ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress och telefonnummer.
Markiser, flaggor och skyltar

9 § Markiser, flaggor, banderoller och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter
ut över en gångbana på lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre
höjd än 4,50 meter.
Affischering

10 § Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av
polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar eller liknande
som vetter mot offentlig plats.
Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra
liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs
tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden
som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns.
Högtalarutsändning

11 § Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till
personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan
tillstånd av polismyndigheten.
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Insamling av pengar

12 § Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller
liknande, om inte insamlingen utgör led i en tillståndspliktig allmän
sammankomst eller offentlig tillställning.
När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs inte
tillstånd.
Förtäring av alkohol

13 § Spritdrycker, vin, starköl och andra alkoholdrycker, med en alkoholhalt
överstigande 3,5 volymprocent, får inte förtäras inom följande områden
1. innanför eller i den gräns som bildas av Töresjövägen, Njupkärrsvägen,
Farmarstigsområdets södra gräns till Wättinge gårdsväg, Wättinge
gårdsväg till Bondevägen, Bondevägen, Korallvägen med förlängning
till Petterboda gårdsväg, gångväg till tunnel på Tyresövägen och
Tyresövägen åter till Njupkärrsvägen, enligt kartbilaga 2A,
2. innanför eller i den gräns som bildas av Vendelsövägen, Stamvägen,
Fornuddsvägen, Bränneribacken, Kumla allé, Ängsvägen, Orrvägen,
Skolvägen, Tors väg, Sagovägen och åter till Vendelsövägen vid
Alléplan i Trollbäcken, enligt kartbilaga 2B,
3. den del av Krusboda Torg som framgår av kartbilaga 2C,
4. Trollbäckens idrottsplats,
5. Albybadet mellan klockan 23.00 och 06.00, samt
6. badplatsen Barnsjön mellan klockan 23.00 och 06.00.
Första stycket gäller inte alkoholförtäring i samband med tillåten servering på
de platser som angetts i serveringstillståndet.
Ambulerande försäljning

14 § För ambulerande försäljning på följande platser krävs polismyndighetens
tillstånd
1. innanför eller i den gräns som bildas av Petterboda gårdsväg, Wättinge
gårdsväg och Bollmoravägen enligt kartbilaga 3A, samt
2. innanför eller i den gräns som bildas av Kumla Allé, Ängsvägen,
Gärdesvägen, Trångsundsvägen och Alléplan, enligt kartbilaga 3B.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäljning som endast tillfälligt
och i obetydlig omfattning tar offentlig plats i anspråk och därför är undantagen
tillståndsplikt enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.
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Hundar

15 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande
eller den som endast tillfälligt vårdar en hund ska följa bestämmelserna i
16-18 §§. Förutom dessa bestämmelser gäller lag (2007:1150) om tillsyn över
hundar och katter.
Det som anges i dessa paragrafer gäller dock inte för ledarhund för synskadad
person eller för polishund i tjänst.
För naturreservat i kommunen finns särskilda föreskrifter.
16 § Hundar får inte vistas på de begravningsplatser, kyrkogårdar, allmänna
badplatser eller allmänna lekplatser som anges i 3 §.
17 § På övriga offentliga platser och platser som anges i 3 §, där vistelseförbud
för hundar inte råder, ska hundar hållas kopplade. Tikar ska under löptid hållas
kopplade inom hela kommunen, om det inte är fråga om inhägnade områden.
Undantag från kopplingstvång enligt första stycket gäller på nedan angivna
platser, under förutsättning att hunden kan kontrolleras utan koppel och lätt
kan ropas in. Mot avgränsning gäller en buffertzon om fem meter där hunden
ska hållas kopplad:
1. Persudde: naturmark öster om Hästhagsbadet, avgränsad av bebyggelse
i syd och väst samt vattenområde i norr (enligt kartbilaga 4 A)
2. Fornudden: grönområde vid Trångsundet. nordväst om Oxelvägen med
Persuddevägen i norr, området begränsas i söder av en linje mellan
Oxelvägens T-korsning och en vågrät linje till udden vid Trångsundet.
samt vattenområde i väst (enligt kartbilaga 4 B).
3. Sofieberg: grönområde söder om Trädgårdsvägen som avgränsas i
förlängningen söderut av Fältvägen, skogskanten i söder som vetter
mot Drevviken, i väster av gångstigen söderut vid Trädgårdsvägen 3941 (enligt kartbilaga 4 C).
4. Skälsätra: skogs- och hällmarker. Området begränsas av villaområden
vid Dragonvägen – Långsjövägen – Pelles väg och stig mellan Pelles väg
och Dragonvägen (enligt kartbilaga 4 D).
18 § Föroreningar efter hundar skall plockas upp på offentlig plats samt på de
platser som jämställs med offentlig plats i 3 §.
Hästar och ridning

19 § Hästens ägare, den som har tagit emot en häst för underhåll eller nyttjande
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eller den som endast tillfälligt vårdar en häst är skyldig att följa bestämmelserna i
20 och 21 §§.
Det som anges i dessa paragrafer gäller inte för polishäst i tjänst.
20 § Hästar får inte vistas på de begravningsplatser, kyrkogårdar eller allmänna
badplatser som anges i 3 §.
På övriga offentliga platser eller platser som anges i 3 §, där vistelseförbud inte
råder, ska föroreningar efter hästar plockas upp.
21 § Ridning får inte ske i anlagda motionsspår i Alby friluftsområde eller vid
friluftsområdet kring Barnsjön, annat än på särskilt markerade ridvägar.
Ridning får inte ske i särskilt anlagda skidspår som utgår från Alby friluftsgård
eller friluftsområdet vid Barnsjön.
Löpning och promenad

22 § Löpning och promenad får inte ske under vintersäsong i de särskilt
anlagda skidspår som utgår från Alby friluftsgård eller friluftsområdet vid
Barnsjön.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor

23 § Tillstånd av polismyndighet krävs för att få använda pyrotekniska varor på
följande platser:
1. Tyresö centrum enligt kartbilaga 5A,
2. Strandtorget enligt kartbilaga 5B, samt
3. Trollbäckens centrum enligt kartbilaga 5C.
Pyrotekniska varor får trots tillstånd aldrig användas närmare än 50 meter
från:
1. Björkbackens äldrecentrum,
2. Ängsgårdens äldreboende,
3. Trollängens äldreboende, och
4. Krusmyntans äldreboende
Dessa områden framgår av kartbilagor 5A, 5C och 5D.
Avgift för att använda offentlig plats

24 § Om polismyndigheten enligt 3 kap. 1 § ordningslagen lämnat tillstånd för
användning av offentlig plats eller platser som jämställts med en offentlig plats
enligt 3 §, kan kommunen ta ut en avgift enligt de grunder som beslutats av
kommunfullmäktige.
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Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot de lokala
ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun kan dömas till penningböter enligt 3
kap. 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.
_____
Föreskrifterna träder i kraft dagen efter att det anslagits på kommunens
anslagstavla att protokoll för de beslutade föreskrifterna har justerats.
Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS
1996:90) att gälla.
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