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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2020-02-13
Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 3 Öst RA
Magnus Hällöv 010-56 65134
Assistent

Diarienummer

A060.995/2020
Saknummer

512
ordningslagen (1993:1617)

lokala föreskrifter

Sökandens namn och postadress

Järfälla MHF Ungdom
Ingeborgsby 7
740 12 Knutby

Handläggare

Magnus Hällöv 010-56 65134

Sökandens E-postadress

stec@stec.se

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

1

Offentlig tillställning:
Motorfestival med SM Racing STEC, folkrace nostalgi, karting, krutcupen "enkel bilsport", motorloppis,
företagsutställningar, förarutbildningar och prova på aktiviteter, cykel/springlopp, m.m., enligt bifogad länk:
http://xn--linkpingmotorfestival-kec.se/
Tid

2020-05-16, 2020-05-17 och 2020-10-03, 2020-10-04, kl. 09:00-17:00

Plats

Kommun

Linköpings Motorstadion

Linköping

Ansvarig fysisk person

Hans Medelberg 070-798 23 78

Särskilda villkor

Offentlig tillställning utomhus – Motorsport på bana (uppvisning och tävling, inkl. go-kart, street race)
Villkor
1. Person som är märkbart påverkad av alkohol, påverkad av andra droger eller uppträder störande får inte lämnas
tillträde till tillställningen.
2. Hundar får inte medföras inom bananläggningen utan att vara kopplade.
3. Obehöriga personer får inte tillåtas uppehålla sig på banan eller inom bandepån.
4. Anordnaren ska anlita tillräckligt många funktionärer som behövs för att säkerheten och ordningen ska kunna
upprätthållas inom bananläggningen, vid entrén och på parkeringsområdet. Funktionärer ska vara försedda med
märken eller klädsel som visar deras funktion.
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5. Anordnaren ska i samråd med räddningschefen i kommunen dimensionera brandberedskapen och bedöma vilka
särskilda åtgärder som behövs för brandskyddet inom bananläggningen.
6. Godkänd, fungerande eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.
7. Anordnaren ansvarar för att det finns sjukvårdsberedskap tillgänglig under tillställningen.
Upplysningar
Regler om motorsport på bana finns i Rikspolisstyrelsens föreskrifter om motorsport på bana (FAP 512-1).

Upprättad av Magnus Hällöv, 2020-02-13

Slag av tillställning/sammankomst/anordning
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Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Diarienummer

A060.995/2020
Saknummer

512

För det fall ändring av bana äger rum ska ändringen vara godkänd senast en månad före tävling eller uppvisning
enligt 9 kap. 3 § FAP 512-1.
Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid tillställningen.
Personer som polismyndigheten har utsett att närvara ska enligt ordningslagen lämnas fritt tillträde.
Spritdrycker, vin eller starköl får enligt ordningslagen inte förvaras eller förtäras på platsen annat än i samband
med tillåten utskänkning av alkoholdrycker.
Polismyndigheten erinrar om att medgivande från markägare eller den som äger nyttjanderätt över mark kan
behöva inhämtas om tävlingen/uppvisningen innebär ett begagnande av privat mark.

Polismyndigheten erinrar om att hantering av gasol kan kräva kommunens tillstånd enligt lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor.
Anordnaren erinras om de skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.
Polismyndighetens underskrift
Datum

2020-02-13

Ort

Linköping

Namnförtydligande
Sändlista:
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a.a.
RTC Öst
LPO Linköping
Linköpings kommun: Drift och underhåll

Namnteckning

Upprättad av Magnus Hällöv, 2020-02-13

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).
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enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2020-02-13

Diarienummer

A060.995/2020

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
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Upprättad av Magnus Hällöv, 2020-02-13

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

