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Utkom från trycket
den 14 november 1997

om ändring av föreskrifter (01FS 1997:83) om
lokala ordningsföreskrifter för Vaxholms stad;
beslutade den 29 september 1997
(§ 64).
Vaxholms stad föreskriver, med stöd av 1 § förordningen (1993:1632)
med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att 3, 16 och 24 §§skall
ha följande lydelse.
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
3 § 1)
Vid tillämpningen av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall med stöd av 1 kap. 2 § andra stycket ordningslagen - följande områden
jämställas med offentlig plats: anläggningar för lek (inklusive bollplaner), idrottsplatser, friluftsområden, anlagda badplatser upplåtna till
allmänt begagnande, kyrkogårdar och begravningsplatser, parkanläggningar och skidbackar (under förutsä ttning att områdena är tillgängliga
för allmänhe ten).
Offentlig plats är:
Hela Vaxön
Tenöbadet
Spår och leder på Tenölandet
Vandringsleden Blå leden Tenö - Kulla vägskäl
Överbybadet, Resarö
Bollplan Överby
Resarö skola
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Dag- och fritidshem på Resarö
Motionsspår Rindö
Friluftsbadet Grönviken, Rindö
Rindö skola
Trollebo barnstuga, Rindö
Friluftsbadet Lilla Myrholmsmaren, Tynningö
Hundar
16 § 1)
Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats inom hela kommunen.
Hund, som vistas på offentlig plats, skall dessutom vara försedd med
uppgifter om ägarens namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på begravningsplatser och inte heller på anlagd
badplats upplåten till allmänt begagnande, eller lekplats (gäller även
bollplan), som är offentlig plats.
Ambulerande försäljning
24 §1)
För ambulerande försäljning krävs kommunens tillstånd.
Med ambulerande försäljning avses sådan gatuförsäl jning som tar
offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och
som därför inte kräver tillstånd enligt 3 kap. 1 § ordningslagen.

Dessa föreskrifter gäller från dagen efter det de kungjorts i länets
författningssamling.
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