
Lokala ordningsföreskrifter
Antagna av kommunfullmäktige den 7 oktober 2008, § 93.

Uppvidinge kommun föreskriver med stöd av § 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för 
kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde: 
1 §  
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 
ordningslagen. (1993:617). 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Uppvidinge kommun skall upprätthållas. Bestämmelserna i § 4 har till syfte att hindra att 
människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

2 §  
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 
första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.

3 §  
Vid tillämpningen av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap 2 § andra 
stycket ordningslagen, nedan angivna områden jämställas med offentlig plats: 
Åseda Folkets Park,  
Norrhults Folkets Hus,  
Klavreströms Folkets Hus,  
Sävsjöströms Folkets Hus,  
Verdandiparken i Älghult,  
Alstermo Folkets Hus,  
Hasselbacken Alstermo  
Fröseke Folkets Hus.

Samtliga idrottsplatser i kommunen.

Friluftsbaden  
Uvasjön i Fröseke 

Änghultasjön i Klavreström 

Lenhovdasjön i Lenhovda 

Boskvarnasjön i Lindshammar 
Madkroken i Nottebäck 

Björkåkragölen i Åseda 

Älgasjön i Älghult.

Motionsspåren 

Åseda 

Norrhult 
Marhult 
Lenhovda 

Sävsjöström 

Älghult 
Alstermo.
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Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen.

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor§ 4 Användning av pyrotekniska varor tillåts enbart från 
klockan 12:00 på påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt till därpå följande dag klockan 
03:00.

Hundar

§ 5  
Hundens ägare eller den som har tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som 
enbart tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i §§ 5 - 8. Det som sägs i dessa 
paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund för 
funktionshindrad person eller för polishund i tjänst.

§ 6  
"Hundar får inte vistas på de badplatser som anges i § 3 under tiden från och med den 1 maj till och 
med den 1 september."

§ 7  
På offentlig plats skall alla föroreningar efter hundar plockas upp. 
§ 8  
Hundar skall hållas kopplade  
a) på gång och cykelbanor, vägar som är avsedda för gående och cyklande, vägar, gator och torg 
som omfattas av detaljplan  
b) i parker och grönområden inom detaljplanelagt område  
c) på allmänna lekplatser  
d) på idrottsplatser och i de motionsspår som anges i § 2  
e) på kyrkogårdar och begravningsplatser 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

§ 9  
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av § 4 och §§ 6 — 8 kan dömas till böter 
enligt 3 kap. § 22 andra stycket ordningslagen.
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