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Plats och tid

Grängsjö kapell i Gnarp.
Måndag 30 maj 2011 kl. 18:00.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström

Utses att justera

Thomas von Wachenfeldt (C)

Justeringens
plats och tid

Grängsjö kapell i Gnarp 2011-05-30.

Sekreterare

Per-Ola Wadin (FP)
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Eva Engström

Ordförande
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§ 40
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2009-02-15, § 11, Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun.
Ordningsföreskrifterna ska därefter godkännas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen godkände alla paragrafer utom en, förbud mot förtäring
av alkohol på offentlig plats. Länsstyrelsens motivering att inte
godkänna paragrafen var att ”förbud mot alkoholförtäring inte bör
meddelas annat än för sådana särskilt angivna platser i en kommun
där det finns starka skäl för det”.
Förbudet kan inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun
utan endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat från
ordningssynpunkt, tex området kring ett torg.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottets protokoll § 55/2011.
2. BRÅ- och folkhälsosamordnare Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2011-05-05.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 144/2011.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att
tillägget ska gälla från och med 1 juni 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna följande ändringar i Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun:
§ 3 får följande lydelse
Vid tillämpning av 3 kap i ordningslagen och dess föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket i ordningslagen, följande områden
jämställs med offentlig plats:
Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser inom kommunen.
Badplatserna vid Gårdsjön i Gnarp, Håckstabadet i Jättendal,
Sörsjöbadet i Strömsbruk, Bjärtsjön i Ilsbo, Söderåsen, SGU-badet i
Högen, Baståsen i Gränsfors, Barrtjärn i Älgered och Hasselasjön i
Kyrkbyn, Hassela.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 40
Lekplatser, kommunala skolgårdar och icke inhägnade boll- och
idrottsplatser under förutsättning att platserna är upplåtna till allmänt
gagnande samt av kommunen särskilt anordnade motionsspår.
Lägga till en ny paragraf enligt följande:
§X
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom offentlig plats inom
följande områden:
Bergsjö: Storgatan i korsningen från Älvviks skola mot korsningen
Stationsvägen, Hundskinnsvägen, Bållebergsvägen i sydostlig riktning
mot Södra vägen. Södra vägen mot korsningen Bergevägen, Storgatan
tillbaka till korsningen vid Älvviks skola.
Gnarp: Kyrkvägen från E4 i västlig riktning, Klockarvägen, ut på
Kyrkvägen, västerut mot Gammelgårdsvägen och norrut mot
Stationsvägen, tillbaka söderut Ängebyvägen, in runt Rödevägen,
tillbaka Kyrkvägen i ostlig riktning mot E4.
Mellanfjärden: Från korsningen Hamnvägen/ Malångsvägen,
Hamnvägen österut, till korsningen Hårtevägen, Gamla vägen tillbaka
mot korsningen Malångsvägen.

Omedelbar justering
Paragrafen justeras omedelbart.
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Utdragsbestyrkande
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