
N:o 2/1942. 

STORA UTSKOTTETS betänkande N:o 2/1932 i anled

ning av landskapsn~mndens framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag angående 

offentliga nöjen i Mariehamn. 

Landstinget, som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 

N:o 2/1942, har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande, 

Stora utskottet, som omfattar lagutskottets förenämnda betänkande, 

får med anledning härav vördsamt föreslå 

att landstinget ville antaga bilagda förslag 

till landskapslag angående offentliga nöjen i 

Mariehamn. 

Mariehamn den 20 februari 1942. 

På stora utskottets vägnar: 

ordföranden Bengtz samt ledamöterna Ber
Närvarande i utskottet: 

L t Mattsson, Nordström, 
Oskar Holmström, Larson, ennar 

tel1, Holmqvist, 
suppleanten Carl Holmström, 

Påvals och Wilån samt 



L a n d s k a p s l a g 

angående offentliga nöjen i Mariehamn. 

I enlighet med Åaands landstings b 1 es ut stadgas härmed: 

l § • 

039 

Offentlig förlustelse må i Mariehamn f'· oranstaltas endast med till-

stånd av stadens polismyndighet. 

Såsom offentlig förlustelse anses i denna förordning i nöjes- eller 

tidsfördrivssyfte föranstaltad till~tällning, till vilken allmänheten 

äger tillträde mot betalning eller avgiftsfritt eller som anordnas å 

allmän plats eller 1 lokal; vilken allmänt begagnas eller är avsedd 

att begagnas till föranstaltande av ovan avsedda tillställningar. 

Önskar sällskap, förening eller annan sammanslutning för sina egna 

medlemmar anordna nöjestillställning i sin lokal, som är avsedd att 

begagnas såsom allmän nöjeslokal, behöver ej tillstånd rlärtill ut

verkas, men bör dock anmälan därom inom tid, som i 2 § sägs, göras hos 

polismyndighet. 

2 §. 

Den, som ärnar föranstalta offentlig förlustelse, skall skriftli

gen ansöka om tillstånd därtill hos polismyndigheten. Ansökningen, var: 

böra angivas tiden, platsen och programmet för förlustelsen ävensom de 

personer, som skola utföra programmet, samt 1 fall, som äro omförmälda 

i 4 §, de personers namn, · som föreslås till ordningsmän, skall ingivas 

till polismyndigheten senast två dagar före nöjestillställningen. Dock 

är polismyndigheten berättigad att, där synnerliga skäl sådant påkallaJ 

upptaga till behandling jämväl efter sagda termin ingiven ansökan. 

3 §. 

Å ansökan om tillstånd till föranstaltande av offentlig förlustelse 

bör skriftlig resolution av polismyndigheten mot stadgad avgift ut

färdas. Beviljas tillstånd till förlustelsens föranstaltande, skola 

tlllika tilläventyrs erforderliga anvisningar för ordningens upprätt

hållande samt i avseende å förebyggande av eidfara ooh olycksfall med

delas och i resolutionen intagas. BetrHffande dessa anvisningar skall 

polismyndigheten vid behov rådgöra med brandmyndigheterna. Resolutionen 

bör jämväl innehålla uppgift om beloppet av den stämpelsaktt , som för 

inträdesbiljetterna till förlustelsen skall erläggas, samt om ordnings

männens vid nöjestillfället namn, för såvitt ej åt dessa enligt 4 § 



·- 040 
2 mom. utfärdas särskilt bevis. 

Tillstånd till föranstaltande av förlustelse mä beviljas 
ant:t för varje tillfä lle särskilt eller, där fråga är om tea,t 8 l' k l'l.~11~ , 1ne graf'-, variet~- eller andra dylika nöjestillställningar, 80lll lll!l.t~, 

'Ul));l~ anordnas med enahanda program och på sannna plats, för viss ti 
11ll~\ 

d. i Finner polismyndigheten, att . nöjestillställnings anordnand 
8 ko att kränka lag eller god sed, avböj$ t1llståndsansökningen. D llliiiel 
ess~t äge polismyndigheten rätt att :förbjuda :förlustelse föranstalta.na. ~ 

e, framt den har sannolika å{äl att misstänka, att ordningen däl'vi ' 
cl. Elj kan upprätthållas eller där :fara :för spridning av eoidemisk sju'· 
t\.Clollt 

I eller ock annan 

lokalens eller förlustelseplatsens olämplighet 
gil.t1, orsak nödvändiggör förbud. Förbjudes förlustelse, skall skälet~ 
~JS.lit11 1 resolutionen uppgiva·s. 

4 §. 
Anordnare av nöjestillställning är skyldig att på an:fordran av polismyndi.gheten tillsätta för tillfället erforderligt antal av Poli, myndigheten godkända ordningsmän för ordningens och säkerhetens upp. rätthållande samt till :förebyggande av brott. 
Ordn1ngsman mä av polismyndigheten godkännas antingen för viss nij jestillställning eller :för viss ti~ ej utöver ett år. Åt ordningsm, som godkänts för viss tid, skall av polismyndigheten utfä rdas bevi~~~ som vid behov mA. förses med vederbörandes fotogra:fi och som pol1smynj d1gheten är berättigad att A.terkalla, då anledning därtil l förekomm, Vid nöjestillställning tjänstgörande ordningsman skall bära antil gen hans befattning angivande uniform eller A. vänstra armen ett 10 °1 

brett vitt band med tydlig svart . pA.skrift "Ordningsman". 
5 §. 

Polis- och brandchef, av chefskapet beordrat polisbefä l och -mans Hvensom brandbefäl och -manskap, sA. ock veder~ra.nde ardningsman 11ga fritt tillträde till offentlig nöjestillattlllning. 
6 §. 

till 
Tillstädeevarande pol1.sme.n eller ordningaman må avbryta nöj.as 

reotl 
ställning och förbjuda dess fortsättande, om de i 5 § nämnda P 8 

s.nord 
förvägras tillträde till nöjeatillställningen, om förlustelsen 

lJ)Ot 
na.s utan polismyndighets t1llständ, om programmet befinnes vara 

öjeS' 
lag eller ~od sed stridande, om för inträdesbiljetterna till n 



tillställningen icke erlagts stadgad stämpelskatt 

och säkerhetens upprätthållande meddel""'e ' 
au allmänna 

vid n öjestillståndets beviljande 

041 
om för ordningens 

eller om vid tillfället inträffa 

föreskrifter eller 

meddelade anvisningar 
icke iakttagas 

oordningar, som eJ· d 
me andra tillbuds

stående medel kunna stävjas eller ock 
om därvid allmänhetens säkerhet 

hotas av fara, s Clll ej annorledes k9.n omed lb .. 
e art avvarjas. 

Polisman eller ordningsman bör frim •· • t 
noJes illställning avlägsna den, 

som där stör ordningen och ej efter tills.. 1 
.. 

age se upphor därmed eller 

som underlåter att följa f ör ordningens och äk 
. s erhetens upprätthållande i 

meddelade anvisningar, ändå att han därpå u mä k 
PP r samgjorts. 

Vid nöjestills tällni-ng närvarande polis ll 
man e er ordningsman skall 

tillse, att dörrarna till nöjeslokalen medan n"j t å å 
, o e p g r, icke hållas 

låsta eller reglade samt att beträffande förlustelsens ancr dnande och 

nöjeslokalen även 1 övrigt iakttages, vad därom för den allmänna ord-

ningens och säkerhetens upprätthållande är eller franrleles varder sär-

skilt stadgat. 

7 §. 

Till nöjestillställning må ingen medföra skjut-, . egg- eller hugg

vapen. Förbudet gäller dock ej till tjänstedräkt hörande vapen ej heller 

i 5 § nämnda personer. 

8 §. 

Nöjestillställning bör avslutas senast klock~n l på natten, s åframt 

ej polismyndigheten vid. n öjestillståndets beviljande f ~r den allmänna 

ordningens upprätthållande eller i anseende till de störingar förlus

telsen vållar allmänheten eller närboende föreskrivit, att förlust elsen 

skall avslutas tidigare. 

Polismyndighet är doc k berättigad att efter egen prövning tillstädja 

f örlustelses fortsättande även utöver den i 1 mom. nänmda tiden. 

9 §. 

Den, som ej nöjes åt polismyndighetens på grund av denna landskaps

lag meddel ade beslut, må däri söka ändring hos länsstyrelsen 1 land

skapet Åland inom femton dagar efter delfåendet, men skall polismyndig

hetens beslut dock utan hinder av besvären omedelbart lända till ef

terrättelse. Besvärsskriften bör åtfölj as av polismyndighetens beslut 

ant i gen i original eller i of ficiellt styrkt avskrift. 

10 §. 

I 

I
l 



. otZ 
b"re.ndeS hörande f örbjuaa. a :rter v eder o 

n.o~¾ snämnden mä e honom f arans tal tad f örl"st ~ Lands kaP t vid av 
..... "' 

ae.res 
"l8~ 

. t111stlilln1ng, tt under högst ett å rs t1N 
oje s 

t "rd a 
1..1. 

e.V n ugen S O 1 
!l.l\\ ora.ninsen 

blivit e.ll'le.r 
•1 

n r lus telS er, 
. 11 §. 

1 
ia.ri!.skaPet .h and eller av lana.s~a l änsst1Te1sen 

~~ 
.An. dring i e.'I 

''k h -~ 
sle.g givna. utslag so es os högsta. . • nd e.'I denna landskap 

r~ 
den pa gru trettio dagar efter delfåendet, men ska.11 valtn1ngsdomstolen inom 

ämndens utslB.g utan hinder av besvili,,. länsstyrelsens eller 10.ndskapsn 
~~ lända till efte rrä. t tel se• 

12 §. 
Med polism-yndighet avses i denna landskaps lag polisinrättningen I . 

Mariehamn, 

13 §. 
Den san bryter mot denna landskapsle.g eller polismyndighetens på grund av densaT1111e. meddelade anvisningar, straffas, där ej strängare straff för gll.rnin~n är .annorstä.des stadgat, med högst etthundra dag böter, 

14. §. 
Le.ndskapsnämnden il.ger, di!.r synnerliga sl!äl sådant fordra., förbjudt anordnande e.v offentliga, nöjen eller meddela. allmänna. inskränkande b stäimnelser betri!.ffe.nd.e dem. 

15 §. 
Denne. landskaps lag träder omedelbart i kraft• 


