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Å ·l a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

s e s framstäl lning til l Ålands l an dsting med 

rn 10/1952. förs l ag till landskapslag angJende ordningsstad-

ga för l an dsbygden i l andskape t Åland. 

Landsbycsdens polismyndigheter hava oft a bekla0at sig över, a tt 

n ågon ordningsstadga för 1and.sbygc1en i lan,clskapet icke f i nnes. I 

r iket tillkom en dylik ordningsr:Jtadga genom förordningen den 1 ju-

n i 1 928. Ordningsstaugan och särskilda med stöd av den samma. utfä r-

dade f öreskrif'ter motsvara i sak städernas poli s ordningar. Dessa 

s i stnämnda äro likvä l koIDJ imnal a :föreskrift er för ordningens frärn-

j ande i kommunen och hava tillkomillit genom beslut av kommunens be-

s lutande organ. Ri kets ordningsstadga för l a ndsby['den utgör åter 

av statsmakten utfi-irda de enhetl i ga fijreskrifter :för he l a lands-

bygden. Föreskrif terna utgöra en komplettering till särskilda 

stadganden i s traffl aGen, mot o::c-·fordons l agen och allmänna trafik-

stadcan, l agen om nöje still ställn ingar , föreskr i ftern a beträ ffan-

de brandskydd och d r i vanc1e av näring samt andra l agar och fö rord-

nine;nr . Stadgandena i ällmänna ordningsstadgan f'ör l andsbygden 

kunna s edan kompletteras och förtydligas genom komm11nala ordnings-

stadgar. 



Landskapsstyrelsen anser, att en verklig brist förefinnes g enom 

avsaknaden av en ord.ning s s tadga för landsbygden i lanc ska ,0 et I 
.!.. - Ja .. 

riehamn har sin polisordnin,c:i: - och ha r l "'_cL ti· + 
0

u.;--ng 0··ra ~ v .:._, .!:' ~ :rnrslag; till 

l andskapsla.q i äirme·t. F.. 1 t b .__, ors a g e ~ ygg_ er i det stora hela på rikets 

förenämnda fö r ordnin,g: och med stöd av densa.:m:n11a ~ . utfärda de s ä rskilda 

föreskrifter. Dess innehåll ä r i huvudsak f öljande: 

1 kap. Al l män ordnin,g och säkerhet. 

Detta kapitel innehåller i allmi:inhet förbud. Så llmda förbjude s 

folk ::i tt ·samla· q i· .a-
0 

t · 11 1 ?, · ~ ~ i 1opa pd allmän väg eller annan allrr~n plat s 

sä, att oordning uppstå r eller trafiken hindras. Person , som utan 

giltig anledning UPJ:J ehå ller sig på ångbåtsbrygga eller annan all-

mä n plats eller pd. a i"betsplats och dä rigenom stör allmän ordning el 

ler hindrar tra fiken, ä r skyldig at t på tillsä gelse avläg sna sig. 

Polisman och till brandbefä let hörande person äg~r r ä tt ~tt förbju-1 

da allmänheten att beträ da plats för eldsvå da, olycksfall, inträf-

fat brott och annat dylikt. Processioner och t åg få icke störa 

kyrklig förrättning i kyrka eller på begravningsplats. Per ~JOner, 

vilka ä ro druc1ma eller förtärt alkohol äga icke till trä de till 

nöjestillstä llningar, och till s å dana tillst~llningar f a r ~j medta-

gas vapen eller alkohol. På allmä n väg eller am1an allmä n plats 

24-./;i li $.~ · a 
f å r ej idrottsövningar , t ä vlingar eller lekar s å anordna s, a tt 

fara för rnänni.skor eller hinder för, tra fiken uppst år, ej heller 

ä r det tillåtet att pä s å dan plats eller vid offentlig f örrätt-

ning eller a llmän sammankomst genom oljud eller svordom störa lu.a--o 

net eller föröva a nnat ofogo Att av okynne skriva, rita eller 

annorledes framstä lla ord, b ilder eller andra tecken på vä gg , 

port, :plank,, pelare, bänk eller anna t dylikt vid allmän plats ä r 

icke, tillåtet, ej heller f år man på s å dan plats uppträda eller 

uppföra sig så, att anständigheten därigenom såras. Kortspel och 

förtäring av alkohol under bar himmel på allmän plats eller i dess 1 

omedelbara ntirhet är icke heller tillå tet. Med( elanden och andra 

tillkännagivanden samt anslag stavlor böra så anbringa s, att all-

mä n ordnihg och trafiken dä rav icke lider n1en. · Kapitlet innehå l-:-

ler vidare förbud mot a tt på allmän väg kasta, hälla, uthänga 

eller Ulhst tilla s _ådant, varav annan eller annans byggnad eller 

inhägnad kan skada s eller orenas, ävensom a tt vid s å dant stä lle, 

· 1 cc ,_ e_ are, orunn , gr o:p, vak dä r männi,skor vanligen färdas, lämn"' k .. 11 1 

eller mnan s å dan öppning eller avsats obetäckt, ohä gnad eller utan 

vård. Den,som utför eller leder arbete eller :utför stenspräng-

ning, bör vidtaga försikti ghet smått till förekommande av fara för 



människor. 

2 kan. Trafikens tryggande. 

På allmän väg f år, om ej polisens tillstånd därtill erhållits , 

blott sådant arbete utföras, som avser under- och öppenhållning 

av viig samt lastning och l!Qssning av gods, då annan l ämplig pl ats 

ej står till buds. Materialförråd , arbetsr.1askiner och -redskap· 

må på eller vid a llmän väg uppl tiggas blott, då de oundgä ngligen 

behöva s f ör a rbeten, som få på vägområ det utföra s. Df'\. vägarbete 

p~går, bör vägen helt eller delvis avstäneas, och där så er-

fordras under den mörka tiden lyktor anbringas vid de hinder, som 

avstänga väg.en. Husdjur, vilka fram.föras på allmän väg , skola 

vallas eller hållas bundna. Ostyrigt eller vårdslöst åkanue eller 

ridande "på allmän väg ä r f örb ju det. På väg , där trafiksäkerheten 

eller skonande av vägen de t kräver, skall särs~ild försikt i ghet 

iakttagas och f arhas tigheten minskas. Körande och fotgängare, som 

färdas på allmä n bro eller f ä rja, skall ia1cttaga , vad som före-

skri Yes genom lJå lJl a tsen synliga kungörelser, eller vad polisen, 

brovakten eller färjkarlen ilnser nödigt att i v arje särskilt fall 

meddela. På g ångbana eller parkgång , som ä r avse<ld för fotgängare 

bör icke köras eller ridas ej heller framforslas las s eller börda, 

!l 247 
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som kan skada gån gvägen eller vara andra till h inder eller men. 

Vid körning på allmän väg bör som körsven icke använda s -oer son 
X ' 

som i a nseende till sin å l der eller annars ä r därtill olämplig. 

~ v v r agaren overans r änges. Vid Fordon får icke la :~ tas s8 tung+, at_,_ d ·· t 

körning på allmän väg av plank or, bräder, stackar, hö ·, halm, göd-

sel eller annat dylikt skall lasset vara så l agt, a tt vara n ej 

faller eller utrinner på vä~en eller annorledes vållar fara för 

andra eller ola·· 1zenhet I"o··r trafi· ken. TI·· 
0 1 f 0 

~ - ~orema :a ej heller vid forg 

ling släpa på marken, s å e. tt allmän väg eller därtill hörande 

anläggningar skadas. 

.3 kap . Handel m~. allmänna plats.e.r:. 

Handel _P~ allmänna platser får ske blott på därtill anvi sade 

stä llen och nå därför best 2.mda +ider. K. k ~ . V- ios er, salustånd och fas-

ta försäljni~gsanordningar må uppstä~las blott med vederbörligt 

tillstånd, så at.t allmän ordning eller trafiken ej dära v störeso 

4 kap . Övervakning av personer från annan o-rt. 

Person, som e J. är känd,. a"r" skyld· '- t å .,,..Q... ~ i g a ~ - p - a1.wrdran av polisman 

utreda sin identitet. Bostadsinnehav~re skall pä förfr ågan av 

polisman uppgiva, vilka personer , som uppehålla sig i· bostaden. 

Innehavare av härbärgeringsrörelse skall föra särskild bok, vari 



skal l antecknas resandes namn, yrke, nationalitet, bo och hemvist , 

ålder , den ort, varifrån han kommer, och dit han a vreser, samt 

dagen för hans ankomst och a vresa. Polisen ä r berättigad a tt 

granska sagda bok samt avgiftsfritt f å utdrag ur densamma. Genom 

föreskri f t i k ommunal ordning s ;.., tadga lrnn utövare av hä rbä r gering 

å läggas a tt på bestämda tider skriftlig en tillhandahålla polisen 

uppgifter angående re sande. Arbetsgivare. är pliktig at t på an-

fordran av polismyndi ghet till denna insända s kri f tlig förteckning 

över de i hans arbete a nstä llda arbetare, s om h ava sitt bo och 

hemvi s t i annan komraun. 

5 ·kan. Om loka ler, som använda s f ör nö j e sändamål. 

Stadgandena i detta kapitel beröra de s. k . nöje slokalerna. När-

maTie utredning av -innehålle t torde icke var a a v nöden. 

6 k a n . Särskilda bestämmelser. 

Ing en nä rmare kommentering av nöden. 

, Hänvisande till förestående f å r landska"psstyrelsen vördsammast 

föi~elägga Lands tinget till antagande nedanst §i.ende 

Landsk a ps l ' a g 

angående ordning s s tadga för landsbygden i l a nd skapet Ål and. 

I enligh e t med Ål ands ~a~dst in~s beslut stadgas : 

1 l:a:p . 

Allmän o-rdni· n ;;'.· oel1 ··k h t sa er e • 

På allmän väg eller annan äl.llmä n pla ts må folk e j ;o:; amla sig 

tillhopa så , a tt oordning u ppst år elle r traf i ken hindras 0 

Den, som utan giltig anledning uppehåller s i g J.Yl. ångbåt sbrygga 

eller a nnan allmän plats eller a rbetsplat s och därigenom stör all-

män ordning elle r hindrar trafiken 
' 

avlägsna s i g . 

2 §. 

ä r skyldi g att på tillsägelse 

Upp s t å r ·el dsv'-'. da eller sker olycksfall, brott eller annat dy-

likt , kan allmänheten förbjuda s at t beträ da pl 2,t sen för händelsen 

eller a tt u n11ehälla si·a i· dess n~ rhe+. H 0 d ~ _ ...., ~ v a r sa tmt f örbud me dde-

. l a ts av polisman eller brandbefä l, må ingen utan lov beträda det 

- u " u där kvarstanna. områ de fi5rbuclet gä ller Pl..L~ e"- t-.ro +s fo··1~b,·1de+ 

3 §. 

Processioner och t ·~tg skola , då de samlas och medan de ä ro i r ö-

relse, iakttaga de f öreskr i f t er , s om f ör ordningens u ppr ä tthällan d 

och trafikens tryggande av polisen me ddela s. 

· Tåg , som kan störa kyrklig förrä ttning , mä icke, medan så dan 

förrä ttning i kyr ka eller ,å begr avningsplats påg~ r, uppehålla s i g 



i dess omedel9ara närhet. Vid ä ventyr av i str afflagen stadgat.straf f vare förbjudet att 

,4 §. på a l lmän väg, gata, fa~led eller a nna t offentligt ställe eller 

Personer, som äro Qruclma eller förtärt starka drycker, må icke vid offentlig förrättning eller allmän sammankomst genom oljud 

äga tillträde till nöjestill s t ä llningar. Iakttagas vid nöjestill- eller svordom störa lugnet eller föröva annat ofog& 

ställning sådan person, bör han omedelbart avlägsnas. 7 §. 

Till offentlig nöjestillställning må ingen medtaga skjutva~en, Ej må rn1gon av okynne 11å vägg, port, plank, :pelare, bänk eller 

slidkniv, dolk, boRhandske eller annat vapen ej heller a lkohol, annat dylikt vid all1n.än pl a ts skriva, rita eller. a nnorledes fram- I 

Förbudet mot medtagande av v9:pen gäller e,j till uniform hörande ställa ord, b ilder e+ler andra tecken . 

vapen ej heller polisman pch tillförordnad orclningsman. Olovligen I Den, som antingen ut~prider eller ä ställe , som ä r för allmän-

till nöjestillställning medförda vapen samt alkoholdrycker må av heten tillgängligt, anslc.r eller utställer tryckalster, skrift I 

polisman och tillförordnad ordnin5sman fråntagas den, som medfö r eller bildtig framst3.lln ing , som sårar tukt eller a nstän di ghet , I 

sådana. · straffes enligt strafflagen. 

Beträff ande allmänna sammankomster och offe1'ltliga nöj en skall 8 §. 

i övrigt gälla , va cl därom är sär skilt stadgat. Ej må någon p~. a llmän väg, farled eller å annan 9llmän pl ats 

5 §. eller , i dess omedelbara närhet eller vid offentligt tillfälle 

På allmä n väg eller annan allmän plats må bollspel eller dis- uppträ da eller uu~föra si7 sä 
·" .!:' ' b ' 

att a n ständi gheten därigenom såras. 

kus- och spjutkastning ej ä ga rmn, ej he ller andra dylilca idrotts- 9 §. 

övningar, ~ävlingar eller lekar så anordnas, att men eller fara ft Kortspe l och förtäring av alkohol mä e j före ha vas under bar 

människor eller hinder för trafiken därav kan uppstå. . himmel på allmän pl a ts eller i dess omedelbara närhet. 

6 §. Den, s om bedriver ä vent·!Jrlig t spel, s~raffes på sätt i s traff-
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Om förekommande av bra ndfara gälle vau dä rom 8. r eller varder 

särskilt stadgat. 

2 kap . 

Trafikens tryggande. 

16 §. 

Ej må på allm2-n väg, såvi da ic1ce till s t å n d av polisen därtill 

utverkats, utföras arbete, som kah störa trafiken eller v älla för- 1 

bipasserande fara eller olägenhet. 

Utan s å dant tillstånd få~ dock pä vägomräde ~tföras arbete för 

under- och ö:ppenhållning av väg , på sätt därom ä r särskilt s tad.gat, 

s :-.mt jämvä l l astning eller lossning av gods eller liknande arbete , 

där ej annan lämplig pl ats för ä ndamålet står. till 1Yuds. 

Vid utförande av arbete på v ägom:ca cle bör t illses , att arbete t 

snabbt och såvitt möj ligt u tan avbrott slutföres samt att trafiken 

ej onödigtvis s töre s . 

17 §. 

Mat erialförråd, arbetsmaskiner eller a nnat dylikt, som kan vara 

till men för trafi ken, må ej l äggas p å eller vid allmän väg , där ue 

icke oundgängligen behövas för arbeten, som f å r)å vägområ det utfö-

ras; och böra de därvid såvitt mö jligt så Rppl äg8as, ~it vägen el• 

ler samfärdseln icke d~rav lider men. 

Lägger man olovligen nä,,,
0
r··ot på allrna··n v" ag , s~ a tt trafiken där-

av hindras, eller l å ter den, som borde avl ägsna hindret, det där 

kvarbliva.eller hindrar någon av illvilj a eller överdåd annan att 

färdas på allmän väg, gata eller torg , varde straffad enligt 

strafflagen. 

18 §. 

Utföres arbete för byGg2nge eller reparerande av allmän väg el-

ler utföres på sä c1an väg
0
eljest arbete, varigenom trafiken i a v-

sevärd grad hindras och utsättes för fara, bö r uen I'.led a rbete be-

l agda vägdelen, medan arbetet pågår, på ändamål senligt sätt efter 

omständi gheterna antingen helt och hå llet eller de lvi s hållas av-

stängd. 

Där trafiksä kerheten det fo r drar, böra t ända lyktor under den 

mö_rka tiden av dygnet anbringas invid de hinder . , som avstänga vä-

gen. 

Väg eller vägdel, vars trafikerande genom stängsel , anslag el-

ler medels t annan synlig anordning angivits v~ f .. b" d ara -or JU et, må ic-

ke u t an lov begagnas under den tid förbude-t gäll.er. 

19 §. 



Föras husdjur :på allmän väg till eller från bete eller framdri-

vas de för annat ändamål ~){ s ådan väg böra de s åvitt möj ligt så 

vallas eller nåll as bundna, att de icke hindra elen övriga trafiken. 

Lämnar någon i by på väg eller gata utan tillsyn häs t eller ::an-

nat kreatur, som kan skada människor, eller underlåter rn~\,gon att 

h ålla hus djur eller annat djur, som honom veterligen är farligt 

för människor, · instängt eller ssJrnrt bundet, vare förfallen till 

straff enlig t strafflagen. 

20 §. 

Ej må körande på allmän väg ellermnan allmän plats utan nöd-

tvånc stanna fordon så eller på s å dant r.:; t ä lle, att trafiken däri-

genom hindras. Pä livligt trafikerad v äg , s å ock i vägskäl mä 

fordon i allmänhet ej utan lov eller giltig anledning stannas för 

l ängre tid ä n av lastning eller lossning påkallas. Fordon, som 

stannats, bör stå så nära körbanans kant som möj ligt. 

21 §. 

Ej må nå gon på allmän viig eller mnan allmän pl a ts åka e l ler 

rid~ ostyrigt eller v årdslöst, sä att fara för trafiken därav kan 

upp&tå . 

Den, som i by åker ellBr rider överdå digt på allmän väg eller 

ock där övar in häst, straffes mligt straffl 2 gen.· 

22 §. 

Särskild försiktighet bör iakttagas och farhastigheten minskas, 

i den män t~afiksäkerheten eller s k onande av vägen det kräver, vid 

körning å livligt trafikerade pl a tser, i kurvor eller pä mjuk 

väg eller där vägbanan ä r ojämn eller gropi g eller där utsikten 

skymmes av hinder, så oc1{ :p å starl{t sluttande v äg , i väg- och 

andra trafikledskorsningar, på broar och trånga platser, vid 

pas 3erande förbi andra fordon samt i mörker och dirruna. 

Anvisningar, som givi ts å cnslags t avlor eller genom varnings-

märken, uppställda vid vägarna, böra noggrant iakttagas 0 

På up11blött väg må ej onödigtvis köras med s a dan fart, a tt 

fotgängare utsät t as för smutsstänk. 

Angående vad som skall iakttagas, d~ körande mötas eller pas-

sera varandra, är särskilt stadgat. 

23 §. 

0 

Körande, s å ock fotgän,,~:are, som färda s på allmän bro eller 

f ärja, böra iakttaga de föreskri f ter, som til~ kännedom meddelas 

genom på platsen anslagna synliea kungörelser eller vilka lJOlisen 
- ' 

. 
brovakten eller färJ·karlen ~"" nse no··ai·gt i· var J·e 8 ·· k"lt f 11 -~ - ars i a me d-



dela. 

Polismyndighet kan, d~r s~nnerliga skä l föreligga, tillfä lligt 

före skri va, att IJå livligt trafik erad eller ur traf i k synpunkt el-

1 ° i · · d t i· s1..- ~1· t.J... Sf· d"' n f ri -r_ e skrift bo··r je st farli g p at s ma ,rnra s -en a s '"-'- 1,, • -• ~~ -

till kännedom meddelas medelst på pl a tsen anbragt synligt tillkän-

nagivande. 

24 § . 

På gångbana eller parlcgång , a vse ad för fot gängare, må ingen 

1
. k.. 11 ·d eJ· 1neller ·elJ·est framforsla lass eller ,olov igen .ora e er ri a, 

bära börda, som lcan skada gångv ägen eller v ara andra till hinder 

eller men. 

25 §. 

Körande bör vid behov genom ro1J eller annorledes varsko dem, 

som komma i hans vä g. Har körande under åkning en tillskyndat annan 

1 _,_ 1- "', ·3 anf-o_Y'd_Y'an U-Pl)&>:iva sitt namn och skada, bör 2an gena su s-canna, ~ '-"' - ._, 

sin boning sort samt vid behov bistå den skadade. 

26 §. 

Körande bör ofördröjligen stanna på tillsägelse eller tecken 

av polisman. 

27 §o 

Vid körning med hä st på allmän väg skall den körande s åvitt 

möjligt hålla sig antingen i fordonet vid tömmarna eller i for-

donets omed~lbara närhet, varvid fordonet och hä sten böra oav-

brutet övervakas. 

Ej må vid körning på allmän vä g n c'.\gon,som i anseende till sin 

ålder eller a v annan orsak ä r därtill olämplig , var a körsven, 

där detta kan medföra fara för trafiken. 
-J 

28 §. 

Fordon må icke lastas så tungt eller på sådant s ätt, a tt dra-

garen överansträ nges. 

Dragare må icke plågas genom opåkallad användning av piska el-

ler ryckande i tömmarna. 

Den, , som ådagalägger grymhet emot djur, straf:fes enligt straff 

29 §. 

Vid forsling på allmän väg av plankor, bräder, stockar, hö, 

halm, gödsel eller annat dylikt gods eller ämne skall lasset va-

ra s å l agt, att varan ej faller eller utrinner på vägen och a tt 

lasset icke kan skrämma ,hästar, stjälpa, falla isä r, stä nga vä-

gen eller annorledes vålla fara för andra eller olägenhet för 



trafiken. 
vilka därom särskilt utfärdats, lända till efterrättelse. 

Ej mä föremål vid forsling släpa på marken, så att allmän väg 4 kap. 

eller därtill hörande anlär;gningar skadas. oövervakhing av personer från annan ort. 

30 § . 34 § . 

Beträffande trafik med motorfordon skall, förutom i detta Person, som ej är känd, ä r skyluig att på anfordran aa polis-

kapitel intagna lJå s ådan trafik tillQ.mpl i ga bestämmelser, iaktta- man up1)g i va namn, yrke samt bo och hemvist ävensom, då polisman 

gas v ad därom 'är särskilt stadgat. pä grund härav eller av annan särskild orsak sådant fordrar, med-

" 3 kap. dela om sig jämvä l andra up:plysnihgar, som äro av nöden för ut-

Handel pE: allmänna Platser. redande av hans identitet. 

31 §. Den, som i avsikt att vilseleda myndighet begagn ar sig av 

Ej må handel eller annan näring på allmän }!ls:+t s idkas annor- namn, stånd eller yrke , vilket ej tillkommer honom, straffes en-

städes än på för ändamålet förbehå llna eller anvisade platser, ligt stra~flagen. 

ej heller ä andra än pä därför bestämda tider. 35 §. 

32 § . Inneha vare av bostad eller den, som handhar vården om bostad, 

Kiosker, saJ.·13-Stånd . ~ller andra fasta försäljningsanordningar är skyldi~ at+ på fo""rfrB_gan D.to··r· l" · ..__, v _ '--" po isman uppgiva, vilka personer 

må iclce uppsättas på allmän pl a ts, med mindre tillstånd därtill som uppehålla sig i bostaden. 

erhållits, ej heller må handel ellermnan näring på sådan· plats 36 §. 

så bedriva s, att allmän ordning störes eller trafiken hindras. ' Den, som utövar härb~rgeri"no:. av resande, :-:~ l"kt" t--'- f .. ~ ..__, a.L p i ig a v ·· ora 

33 §. särsldld bok, vari b örf?. antecknas den resandes nunn, yrke, natio-

Med avseende å närings idkande skola i övrigt de stadganden, , nali tet, bo. och hemvist, ålder, den ort, varifrån han kommer 



och dit lanbegi ver sig, samt d:::;_gen för hans ankomst och avresa. 
38 §. 

Polisen är berättigad.att när som helst granska sagda bok och a~ 
Nöjeslokal bör vara inrymd i byggnadens första våning, såframt 

g iftsfritt erhålla nödiga utdrag ur densamrn.a. 
icke byggnaden är av den beskaffenhet., att loka lens förläggning i 

Genom föreskrift i kommunal ordningsstadga kan den, som utövar 
andra våningen icke me<lför v åda med hänsyn till olycksfall eller 

härbärgering av resande, åläggas at t på bestämda tider skrift-
eldfara. · Läktare böra, därest de sakna särskild utgång, förses 

ligen tillhandah å lla polisen de uppgifter beträffande resande, 
med minst 80 cm breda nödfallstrappor, vilka frän fönster, som 

som i 1 momentet omförmälas. 
även vinterti~ kunna öppnas, eller frän för ändamålet inrättade 

Vad ovan i denna paragraf är sagt, äger jämväl tillämpning 
tillräckligt stora luckor leda ned ti-11 marken. 

med avseende å gästgiverie~. 
39 §. 

Beträffande skyldighet för den, som upplåter bostad &t ut-
Om lokalen är försedd med särskild scen, bör denna hava skild 

länning , att för polismyndigheten på orten förete dennes pass 
utgång. 

eller vistelsebiljett, är sä~skilt ~taclgat . 
Ridån bör förfärdigas av eldfast ell-er l ångsamt brinnande äm-

37 §. 
ne och får icke anbringa s så ,pära rampelden, a tt fara för an-

Arbetsgivare e ller hans s t ä llföreträdare är skyldig att på an· 
tändning föreligger. 

fordran a v vederbörande p olismyndighe t till denna insän~a skrift· 
Om vid rampbelysningen användas oljelampor eller ljus, bör å 

lig förtecl{ning över de ~ hans arbete a nställda arbetare, som ha· 
dessa anbringas skydd -på åskådarsidan a v p l åt och på scensidan av 

va sitt bo och hemvist -i annan kommun. I förteckningen skala 
metallnät. 

uppgivas arbetarens namn, å lder samt bo och hemvist. 
40 §. 

5 kap. 
Till nö jeslokal må till träde icke medgi vas en stör:c e a l lmänhet 

Om lokaler, som användas för nöjestillställningar. 
ä n a t+ 1 m2 1 t t v g o vy a mo svarar utrymmet för två personer. 



Sittplatserna böra ~ördelas i grupper om högst 12 x 12 och 

bör mellan grupperna på varje sida lä1m1as en fri gång av minst 

1 meters bredd. 

41 §. 

Dörrar, gängar och trappor, som leda ut fr än lokalen, böra 

vara tillräckligt bre da, så a tt allmänheten vid inträffande 

fara lätt kan avlägsna sig. Dörrarna, som böra öppnas utäg, sko 

la hållas olästa fr än början av tillställningen intill dess all-

m.änheten avlägsnat sig~ 

I tamburer och i utledande gängar må stolar, bänkar, kulisser 

eller -andra föremål, som hindra allmänheten att fritt röra sig, 

icke anhopas. 
Ej heller mä nöjeslokalens golv eller till laka-

len ledande trappor oc]). g~_mgar täckas med lösa mattor • 
.... 

42 § ~ 

Försäljning av inträdesbiljetter bör anordnas så, att trängse 

icke uppstår. 

43 §. 

För överplagg bör ftnnas en särskilt avstängiplats, som om 

vintern skall hällas v arm och bör vara 
belägen, att avklädan· 

det och pål{lädandet i minsta mö jliga mO.n verl-car störande vid ut · 

trädandet ur lokalen. , 

I samband med lokalen eller på gården utanför densamma bör 

finnas ett sp.yggt avträde särskilt för v artdera könet. 

44 §. 

Tak- och vägglampor böra vara säkert fästade; utgöras lampor-

na av oljelampor och ära dessa anbrasta nära taket eller väg-

gen, 1Jör taket och väggen" innanför gränsen- av varje lamiJas glöd-

båge betäckas med .plåt. 

45 §. 

Nö;i:eslokalen, temburerna, trapporna och gångarna böra hållas 

upplysta under hela den tid tillställn1_·ngen ° 0 pagar. Dessutom 

böra därstädes finnas sådana re servbelysning sanordningar, som i 

varje särskilt fall bestämmes. 

'l'ill nöje slokal hörande g§trdsplan bör vara omgärdad och under 

den mörka tideh belyst. 

46 §. 

Den, som anordnar nöjestillstEllnin.o· bo··r r-Bi+-r.,,,mt -b, , i:>Ld. a..u distriktets 

länsman f inner så dant nödvändigt,·. i ·· · 1 1 1 . noJes ora en eller dess när-

mas te omgivning hålla i . beredskap ett l"" 1. t · · am1J i g rum för f örv"'r·i· n .r;r u 0 

tillsvidare av anhållna personer. 
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betet anställd. I . 
! '; 1 ~-

lade. 

55 §. 
52 § . 

Skulle i följd av be st2.mrnelserna i detta kapitel ~indringar 
Den, som bryter emot stadgandena i denna landskapslag eller på 

böra vidtagas i nöjeslokal, som inrättats före denna landskaps-
grund därav utfärdade bestämmelse~, dömes, där icke förseelsen ä r 

lag s ikraftträdande, ä ger landslrnps:atyrelsen på ansökan bestämma 
belag d med straff i annat lagrwn, till högst etthundra dagsbötero 

Underlåter någon att iakttaga vad i denna landskapslag är stad-
tiden härför. 

6 kap. 
gat eller på grund av densanuna särskilt före skri vits, kan })Olisen 

Särskilda bestämmelse~. 
på hans bekostnad l å ta utföra det, som underlåtits, på sätt därom. 

är se"rskil t stadgat, eller inom gränserna för sin maktbefogenhet 
53 §. 

Tillstånd, som meddelas i enlighet med denna landskapsla g, 
vidtaga andra åtgärder för a tt förebygga att uraktlåtenheten kund 

.må beviljas med eller utan villkor samt pä vi s s tid eller med 
föranleda fara för allrntin ordning eller säkerhet eller hinder för 

förbehåll, att detsamma kan å terkallas. Överträdas vid tillst~n 
trafiken. 

fästade villkor eller meddelade föreskrifter, kan tillständet 
56 §. 

Landskapsstyrelsen äger a tt vid behov genom landskapsförord-
återkallas, även om det Ur givet pä vi ss tid. 

TIIeddelat tillstånd å terkallas av den myndighet, som bevj.ljat 
ning:r J:J'i va n i:i rrnare a11v1· s111· nga-L~ · A d t o ~ ....., . angcten e illärnpningen av denna u. 

landskapslag. 
detsammaa 

Mariehamn den 13 fel)ruari 1952:.o 
54 §. 

För iakttagande a V i 0denna landska:pslag ingående be stä:mmelse: 
På landskap s styrelsens vägnar: 

rörande arbeten och säkerhets~tgärder ansvarar den, för vars räl 
Lantråd 

Viktor Strandfält. I 

ning arbetet utföres, där ej särskild arbetsledare blivit för ~ 

k/.~~ Landskapssekrete . - rare 


