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ALLMÄNNA ANVISNINGAR VID OFFENTLIGA
SAMMANKOMSTER - VALBORGSMÄSSOFIRANDE
ALLMÄNT om VALBORGSMÄSSOFIRANDE
Valborgsmässoafton är en liten startsignal för vårens och sommarens antågande.
Vintern har rasat ut bland våra fjällar och sköna maj är efterlängtad och välkommen.
Detta firas förstås på flera ställen i Järfälla Kommun.
Bedömning för godkännande sker ur säkerhetssynpunkt, tillgänglighetssynpunkt och
trafiksäkerhetssynpunkt. Placering, utformning och god tillsyn är viktigt och det finns
därför vissa regler och anvisningar om hur valborgsmässoplatserna/ firandet ska
utformas. Kontakt med brandmyndigheten ska alltid tas av arrangören och de regler
som de anger ska gälla.
ALLMÄNNA KRAV, REGLER OCH ANSÖKAN
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet vid offentliga
sammankomster och tillställningar finns i 3 kap. ordningslagen (1993:1617).
Är valborgsmässofirandet på allmän plats krävs tillstånd från polismyndighet.
Ansökningsblankett finns på www.polisen.se – service – blanketter – Ansökan tillstånd
ordningslagen.Ansökan om tillstånd för sammankomst på offentlig plats ställs till
Polismyndigheten i Stockholms län, City polismästardistrikt, Tillståndssektionen, 106 75
Stockholm, tel 08/401 17 86 eller fax 08/ 653 32 15 alternativt till närmaste närpolis.
Skriv en tydlig ansökan, bifoga en bra ritning, karta, program mm. Detta förenklar
handläggningen. Ansökan skickas till Polismyndigheten i god tid före aktuell dag.
Järfälla Kommun, Tekniska nämnden får del av din ansökan och lämnar yttrande och
anvisningar. Polisen besvarar alltid ansökan och skriver ut ett tillståndsbevis. Detta
bevis inkluderar kommunens yttrande och anvisningar.
GILTIGHETSTID
Valborgsmässoafton aktuellt år.
Platsen/ tillståndet får ej överlåtas till någon annan än den som fått ett tillstånd utskrivet.
Tillståndsbeviset ska kunna uppvisas vid en eventuell kontroll.

ÅTERKALLANDE AV TILLSTÅND
Om arrangören inte följer de regler och villkor som gäller återkallas tillståndet med
omedelbar verkan, varvid någon uppsägningstid ej tillämpas.

KRAV / ANVISNING PÅ UTFORMNING. STORLEK OCH PLACERING
SOM GÄLLER
 Har du fått tillstånd av polismyndigheten ska även anmälan om bålet lämnas till
brandförsvarets räddningscentral. Ett krav är att följa brandmyndighetens
vägledning - Brandskyddsåtgärder för valborgsmässoeldar./ Inför majbrasan.
Denna vägledning finns på www.brandkaren-attunda.se. Blankett för anmälan till
Räddningscentralen finns på denna sida och denna anmälan måste göras.
Kontakta Attunda brandkår för mer information.
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Tänk på att valborgsmässofirandet ska vara tillgängligt för alla, alltså även för
personer med funktionsnedsättning, med barnvagn eller rullator. Stor hänsyn
måste tas ur ordnings- trafiksäkerhets- och brandsäkerhet.



OBS! Brasans storlek måste anpassas till markutrymmet. Platsen för elden ska
vara lämplig så att det inte finns någon risk för brandspridning till närliggande
byggnader eller vegetation, ett lämpligt avstånd är minst 50 meter.



Endast träd, grenar och ris får eldas



Arrangören är alltid ansvarig för brasans säkerhet. Detta gäller även om brasan
av någon anledning ej tänds.



Anordnarens / organisationens namn, adress, telefonnummer och
organisationsnummer ska anges synligt.



Inga störande ljud får förekomma efter kl 22.00. Verksamheten i övrigt får inte
orsaka de närboende sanitära olägenheter.



Papper och skräp som förorsakas av verksamheten, ska avlägsnas av den
sökande. Kommunens papperskorgar ska ej användas.



Rester från majbrasan skall borttransporteras av den sökande. Brasplatsen ska
återställas till ursprungligt skick.



Eventuella markskador som kan uppkomma runt platsen skall rättas till
och bekostas av den sökande. Faktura skickas i efterhand av den som sköter
besiktning av platsen, om marken ej återställts i fullgott skick,

ÖVRIGT
Någon separat registrering krävs ej för ett enstaka tillfälle av korvförsäljning,
kaffeverksamhet eller dylikt. Kontakta Miljö- och hälsoskyddsavdelningen för eventuell
information angående vilka krav och bestämmelser som gäller.
Den sökande ansvarar för de skador som kan uppstå på upplåtelseplatsen eller i
samband med transport till och från platsen.
Kommunen fråntar sig allt ansvar för skador som, till följd av lämnat medgivande till
markdispositionen, kan drabba tredje man.
KONTAKTA FÖR MER INFORMATION
 Attunda Brandkår - vid Brandskyddsinformation och anmälan till
Räddningscentralen
 Miljö och hälsoskyddsavdelningen, Järfällla Kommun vid livsmedelshantering
och hälsoskyddsinformation

Bygg – och miljöförvaltningen Handläggare
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