
ی مصوباتمجموعه
 ۹۵-۱۳۵ماده    ۱۹۹۵دسامبر  ۱۴ تصویب شده در شورای شهر: 

۶ -۹۶ماده  ۱۹۹۶ژانویه  ۲۵ شورای شهر:  دید نظر شده در جت
   ۷۸ -۹۶ماده  ۱۹۹۶سپتامبر  ۱۹
  ۷۶ -۰۳ماده   ۲۰۰۳ژانویه   ۲۳
 ۸۵ - ۰۴ماده  ۲۰۰۴سپتامبر  ۲۳
 ۱۲۰ -۰۷ماده   ۲۰۰۷اوت  ۳۰

LYSEKILشیل مقررات انتظایم محیل کمون  لیسه
توانند ها و شوراهای استان  یم(  مبن  بر اینکه کمون1993:1632ی )نامهآیی    ۱اده ی  مشیل بر پایهکمون لیسه

 کند. وضع کنند، مقررات زیر را تعیی   یم( SFS 1993:1617مصوبانی را بر طبق قانون مقررات  انتظایم) 

 های کاربرد آنهامحتوای مقررات و حوزه
قانون مقررات انتظایم  ۳مصوبات اسایس در مورد نظم  و امنیت عمویم در اماکن عمویم، در فصل  1ماده 

 (SFS 1993:1617 )  .موجود است 

ی اساین مقررات انتظایم محیل حاوی مصوبه شیل چگونه بایدی اینکه نظم عمویم در کمون لیسهبارهت  در های بیشبی
  و دارانی های مردم به علت استفاده از  ۱۸ی های مادهحفظ شود. مصوبه

این هدف را دارد که از آسیب دیدن سالمنی
وتکنیک  ( کاالهای پب  ی کند. )وسایل آتش بازی و نورافشان   جلوگیب 

قانون مقررات   ۱فصل  ۲ماده  ۴تا  ۱ت با  بند های عمویم در کمون در مطابقی مکاناین مقررات شامل همه  2ماده 
 انتظایم است ، جزمکان  که مستثن  شده باشد. 

در مورد  مناطقی که کمون برای  استفاده به عنوان   میدان  خرید و فروش اختصاص داده ، مقررات  مربوط به  این
 میادین نب   معتبر است. 

، مکان قانون مقررات انتظایم ۳در اجرای فصل   3ماده   ۲های زیر ، با تکیه بر  بند دوم  ماده ونب    مقررات  حاض 
ها ی قانون مقررات انتظایم،  معادل اماکن عمویم شناخته خواهند شد: تاسیسات برای بازی، ورزش، فعالیت ۱فصل 

. ها، مناطق راه آهن، گورستانهوای آزاد، شناگاه  ها، تاسیسات باغبان 

ه بارزدن کال   ها و غیر
ه باید شخص مسئول ک  ی کاال یا عمیل  دیگر در مورد زدن ، حمل و نقل و تخلیهدر بار   4اده م این کارها برای اال و غب 

ند، هر آنچه که اینکه مردم در معرض ناراحنی  اجتناب از  های موقنی نایسی از گردو خاک، پخش زباله و بوی بد قرار گب 
وری باشد انجام دهد.   ض 

، وسایل آتش نشان  و راهدادن  ر تخلیه و قرا د که جلو شب  آتش نشان  های تخلیهکاالها در جانی نباید طوری انجام گب 
 مسدود شود یا جلو انجام خدمات آتش نشان  گرفته شود. 

مقررات مذکور در بند نخست شامل فعالیت در بندرگاه نیست. 

ه خاک برداری، کندن و غیر
و خاک و شن ،  انتقال خاک  و کندن یا کارهای مشابه است باید ترتینر بدهد کیس که مسئول برداشیی  ماسه     5ماده 

ین ناراحنی ممکن  روبرو شوند.  که مردم با کمبی

 رسو صدای مزاحم
کند، برای نمونه خردکردنکارهانی که  برای  اشخاص حاض  در یک مکان عمویم رس و صدای مزاحم تولید یم 6ماده 



پایه و پرچ کر  د. دن ، نباید بدون اجازهسنگ، نصب تب   ی پلیس انجام گب 
 

 مقررات مذکور در این ماده  شامل فعالیت در بندرگاه نیست. 
 

ها و وسایل دیگر  کانتییر
ی حق استفاده از کانتیب  یا وسایل دیگر ی که در مکان  عمویم گذاشته خواهد شد، مکلف است مالک یا دارنده  7ماده 

، عالمت گذاری کند. در ۱نما ، بر طبق پیوست شماره تلفن  و نب   با  شبنشان  و شمارهکه آن را بروشن  با نام ، 
ون باید جنبه  یا وسایل دیگر در بب 

های حفاظت در برابر آتش سوزی رعایت شود. عالوه بر آن باید قراردادن کانتیب 
 امکان عبور و مرور برای عابران پیاده و دوچرخه سواران در نظر گرفته شود. 

 
 هاها و تابلو ها، پرچمسایبان
ها ، تابلوها و وسایل مشابه نباید طوری نصب شوند که به محل عبور عابران ها ، باندرولها، پرچمسایبان  8ماده 

 یا راه ماشی   رو در ارتفایع کمبی از  ۳۰/۲پیاده در ارتفایع کمبی از 
،  ۵۰/۴مبی  کنند.   تجاوز مبی

 
 نصب پوسی  

ها،  9ماده  ها، ی پلیس روی دیوارهای خانه، نردهرسان  مشابه نباید بدون اجازهها و  دیگر وسایل اطالعآگیه پوسبی
ف به مکان عمویم هستند، نصب شود. ها یا مشابه ها، درختستون  آنها که مشی

 
،  اند، نیازی به اجازهاهانی که برای همی   منظور ایجاد شدهجها و دیگر ها ، ستوننصب بر روی تابلو  ندارد. همچنی  
کت ها و اطالعاها جهت نصب آگیهکتاجازه گرفیی  برای رسی  کت  بر ساختمان  که رسی ت در مورد فعالیت اقتصادی رسی

وری نیست.   در آنجاست، ض 
 

 پخش صدا از بلندگو
، تبلیغات یا دیگر پیام های متوجه  افراد حاض  در مکاناطالعات، پیام  10ماده  مویم ، نباید  های های عهای بازرگان 

د. بدون اجازه  ی پلیس، از طریق بلندگو، یا وسایل مشابه صورت گب 
 

 پول آوری جمع
ی مشابه، مجوز پلیس الزم ی قلک یا وسیلهشیل، برای جمع کردن پول بوسیلهی شهری لیسهدر منطقه  11ماده 

 ویم باشد. تجمع  نیازمند مجوز یا هماییسی عمیک  پول بخیسی از  آوری است مگر اینکه جمع
 

های های دانش آموزی برای سازمانآوری پول در پیوند با اجرای موسیقی خیابان  باشد یا از سوی گروهکه جمعهنگایم
د، نیازی به مجوز نیست.   امدادرسان انجام گب 

 
وبات الکیل  مرصف مشر

ان ا 12ماده  وبات الکیل که مب   وب  ۵/۳لکل آنها از مرصف مشی کند در مکان عمویم در تجاوز  درصد حجم مشی
ویدادی ی مقتض  برای ر نامه( مگر  اینکه در اجازه۲ست شیل مجاز نیست ) رجوع کنید به پیو ی شهری لیسهمنطقه

 اشد. بمعی   ، با آن موافقت شده 
 

 سیار 
ی

 فروشندگ
 سیار در مناطقی که در پیوست شماره  13ماده 

ی
 سیار مشخص شده، مجاز نیست. منظور از فروشن ۳فروشندگ

ی
دگ

 جانی در مکان عمویم اشغال کند و از این رو هافروش در خیابان
ست بطوریکه  تنها بصورت موقنی و در حدی ناچب  

 قانون مقررات انتظایم نداشته باشد.  ۳فصل  ۱نیازی برای کسب اجازه مطابق ماده 
 

 کمپینگ
 های اختصاص داده شده ی مورد در پارکینگ ها و همچنی   های زیر، کمپینگ مجاز نیست: گورستاندر مکان 14ماده 
 
 



، شناگاهاستفاده ون  ورزیسی های بایع  ها و مکانها و نب   پارکهای جشن، بندرهای  قایقها، مکانی عامه، تاسیسات بب 
 تحت مراقبت کمون. 

 
 ها سگ
 را برای مواظبت یا استفاده  تحویل گرفته یا  کیس که تنها  15ماده 

ی
  صاحب سگ، کیس که سگ

ی
بصورت موقنی از سگ

وی کند. آنچه در این مواد گفته شده، شامل  ۱۷و  ۱۶های مندرج در مواد کند مکلف است که از مصوبهمراقبت یم پب 
در حال خدمت، سگ نجات و نب   سگ خدمانی و سگ ناشنوایان گمرک سگ   سگ راهنمای نابینایان ، سگ پلیس و 

 نخواهد بود. 
 

ها باید در مطابقت با پیوست شیل و گروندسوند، سگبکاستاد، برودالن، فیسکهدر داخل لیسه شیل، بر   16ماده 
 ،  قالده شده باشند. ۴شماره 

 
ی باید در تمام کمون جز مکانسگ  های حصاردار قالده شده باشند. های ماده در فصل جفت گب 

 
 که قالده نشده باشد باید گردن

ی
 ود برگردن داشته باشد. ی تلفن صاحب خبندی با نام ، نشان  و شمارهسگ

 
ماه مه  1و نب   در مدت زمان میان برای بازی در نظر گرفته شده ،  ها نباید در گورستان عمویم، بازیگاه یا چمن  کهسگ

 ها باشند. سپتامبر در شناگاه 30 و 
 

ل باشند اما این ممنوعیت شام  Havsbandsparkenو  Stadsparken  ،Engelska parkenها نباید در سگ
 ها نخواهد بود. روی در این پارکهای اختصاص یافته برای پیادهروی مستقیم در راهپیاده

 
اند، کثافات معادل مکان عمویم شناخته شده ۳هانی که مطابق ماده های عمویم یا مکاندر درون مکان  17ماده 
ت پارک کاشته یا پرورش شده ) زمی   در زمین  که مخصوصا  بصور آوری  شوند. اما این جمع آوری، ها باید جمعسگ

ورنی ندارد. پارک طبییع(، یا مکان  که برای سگ  گردان  اختصاص یافته  ض 
 

و تکنیکالهای آتش بازی و   دیگر    کپیر
و تکنیبرای استفاده از کاالهای   18ماده  وری است: های زیر اجازهدر مکان کپب  ،  Kungstorgetی پلیس ض 

Rosvikstorg ،Stadsparken . 
 

 ی استفاده از مکان عمویم هزینه
از مکان عمویم و جاهای دیگری که این کمون آنها را معادل چنی   مکان  شناخته، کمون از حق برای استفاده  19ماده 

 دریافت هزینه مطابق اصویل که شورای کمون تعیی   کرده، برخوردار است. 
 

 عدم رعایت مقررات  انتظایم تصویب شده
قدی بر را زیر پا بگذارد ممکن است به جزای ن  ۵-۱۸که از روی عمد یا اهمال هرکدام از مقررات مواد   کیس  20ماده 

 شود.  محکومقانون مقررات انتظایم  ۳فصل ۲۲طبق  بند دوم ماده 
 در مورد  دستور قضانی و مصادره نب   یم

 باشد. قانون مقررات انتظایم حاوی مصوبانی
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