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Yttrande
2019-02-25

Ert diarienr:

A080.315/2019

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planering gata/park
Trafikingenjör

Veronica Bodin
Telefon

0141 – 22 51 31

Förvaltningsrätt 3 Öst
Rättsavdelningen
Polismyndigheten Norrköping

e-post

veronica.bodin@motala.se

Yttrande gällande ansökan från Motala AIF friidrottsklubb gällande nya broloppet,
2019-09-21 klockan 08.00-17.00 .

Ansökan tillstyrks med följande villkor.


Ev Banmarkeringar på asfalt får endast utföras med vattenlöslig färg som försvinner
efter några veckor.



För tillstånd att använda gång- och cykelväg över Motalabron ska väghållaren
Trafikverket tillfrågas.



Flaggvakter med en ålder av minst 15 år ska utplaceras i korsningar med gångoch cykelväg, i korsning med bilväg får endast flaggvakter med minst körkort B
placeras. Flaggvakterna ska ha genomgått för flaggvakter relevant utbildning.
Flaggsvaktsansvarig ska tillse att alla utplacerade flaggvakter får skriftlig
instruktion för vad som gäller för den plats de placerats på



Träd, lyktstolpar och andra fast installationer får ej användas som fäste av vajrar,
kablar, slangar etc.



Arrangören ska svara för att ianspråktagna markytor vid behov städas under och
slutstädas efter arrangemanget.



Högtalares ljudstyrka ska anpassas så att den inte upplevs som störande för
omgivningen.



Sökande bör notera att motorfordonstrafik samt parkering inom Stadsparken
är otillåtet. Motorfordon som upptäcks i Stadsparken utan tillstånd från kommunen
kommer att bötfällas för felparkering och kan, vid speciellt olämplig placering,
komma att bogseras från platsen.



Vid blöt väderlek ska gräsytan skyddas mot slitage, förslagsvis med hjälp av
kokosmattor.



Eventuellt uppkomna skador på gatuyta, gräsyta, planteringar, träd,
bevattningsledningar m.m. åtgärdas av kommunen vartefter kostnaden i sin
helhet faktureras sökande.

Upplysning: Taxa för markupplåtelse ska erläggas i enlighet med kommunal
författningssamling ’Taxa för upplåtelse av offentlig plats’, beslut 18/KS 0168 §151.
Beräknad kostnad för beviljad yta, efter reducering 50%, är 857kr (övrig
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markanvändning som inte gåt att härleda till annan rubricerad punkt i taxa samt
ianspråktagande av avgiftsbelagda parkeringsplatser på avgiftsbelagda dagar.)
Ny taxa gäller från 2019-01-01 där taxan för idrottsföreningar kan reduceras med 50%,
efter beslut i ansvarig nämnd.
Fakturering av taxa för markupplåtelse sker under kalenderåret.
Beträffande avstängningar av Hamnparkeringen, hänvisas till särskilda beslut från
samhällsbyggnads nämnden.
MOTALA KOMMUN
Samhällsbyggnads nämnden
Veronica Bodin
Trafikingenjör

