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H. Taxor och ordningsföreskrifter.
[4877] Utdrag ur Taxa å hamnafgifter i Stockholm för 1914-1918.

A) För fartyg (båtar, pråmar).
1:0) Hamnafgift erlägges hvarje gång både vid an-

kommande och afgående:
a) för fartyg af 10 tons nettodräktighet eller

därutöfver: "
då det ankommer omedelbart från eller afgår
omedelbart till

utrikes ort för hvarje ton 10 öre,
inrikes ort för öppet segelfar-tyg pr ton 3 •
inrikes ort för annat fartyg pr ton... 5 •

b) för fartyg af mindre än 10 tons netto dräktig
het:
då det ankommer omedelbart från eller afgår
omedelbart till -
utrikes ort för stycket ...•••........ , 50 öre
inrikes ort för stycket 25 •

Anm. Brutet tal af ton beräknas icke.
2:0) Den, som med egna eller förhyrda fartyg ttll-

handahåller allmänheten reguljära linjeförbin-
delser mellan Stockholms hamn och viss annan
ort efter på förhand uppgjord och af hamnsty-
relsen godkänd plan, erlägger för å linjen insatta
fartyg:

a) 60 procent af den under 1:0) stadgade .afgift:
vid fart på inrikes orter eller vid Östersjön,

Kattegat och Skagerack belägna orter intill Ska-
geh-Lindesnäs, då något af fartygen å den an-
gifna linjen minst två. gånger i månaden ankom-
mer till och afgår från stocknotm,

vid fart på längre bort belägna orter intill Do-
ver och Calais å ena sidan samt Skottlands nord-
ligaste punkt och Stadt Odde på Norges västkust
å andra sidan, då något af fartygen å den an-
gifna linjen minst en gång i månaden ankom-
mer till och afgår från Stockholm, samt

vid fart på aftägsnare inom Europa, dock ej i
Grekland eller vid Aegeiska och Svarta hafven
eller vid sunden dem emellan belägna orter,
då sådan ankomst och afgång inträffar minst en
gång nvar sjätte vecka;

b) 10 öre pr ton enligt fartygets handlingar lossat
eller lastat gods (en ton räknas efter omständig-
heterna lik" med 1000 eller 1016 kg. eller med
en kub.-meter eller 40 eng. kub.vf., hvarjämte en
standard trävaror räknas lika med 2 \12 ton) vid
fart på i Grekland eller vid Aegeiska och Svarta
hafven eller vid sunden dem emellan eller utom
Europa .belägna orter, då något af fartygen minst
en gång varannan månad ankommer till och af-
gäl' från Stockholm, dock att afgiften, på detta
sätt beräknad, hvarken vid ankomsten eller vid
afgängen får öfverstiga 60 procent eller under-
stiga 25 procent af den under 1:0) stadgade afgift.

Hvad i denna punkt är sagt gälle äfven, då
flera förena sig om uppehållande af viss äng-
båtslinje.

3:0) För fartyg, som under loppet af minst en månad
i regelbunden fart på vlss linje hvarje söcken-
dag minst en gång ankommer till och afgår från
hamnen, erlägges endast 40 procent a.fden under
1:0) stadgade afgift.

För fartyg, som under viss del af året kommer
i åtnjutande af här ofvan i denna punkt medgif-
ven nedsättning i hamnafgifter och under annan
del af året i fart å samma linje minst tre gånger
i veckan ankommer till och afgär från hamnen,
erlägges under sistnämnda tidi60 procent af den
under 1:0) stadgade afgift.

Fartyg, Bom tillf:Uligtvis insättes jämte eller i
stället för ordinarie fartyg å linje, hvarom i

denna punkt sägs, åtnjuter samma' nedsättning
som det ordinarie fartyget.

4:0) Ansökan om nedsättning i hamnafgiften, efter
hvad nu är sagt, skall, åtföljd af plan (turlista)
ingifvas till hamnstyrelsen, som pröfvar huru:
vida enligt planen de ror nedsättningens ätnju-
tande föreskrifna villkoren äro för handen.

Varder, efter det nedsättning i hamnafgiften
medgifvits, för nedsättningen gällande villkor
icke fullgjorda, skall utöfver erlagd afgit't ytter-
~ifv"::s~ä~~~:sb~~~~~~e~:~~fgifep brister enligt

5:0) Afgift enligt denna taxa erläggefjämväl för pas"
sagerarefartyg, som göra resor mellan särskilda
ställen inom hamnområdet.

6:0) För fartyg, Bom under loppet af ett dygn mera
än en gäng besöker hamnen, äfvensom. för så-
dana fl1rtyg, som inom hamnen befordra passa-
gerare, erlägges afgift endast en gång för ankom-
mande och en gång för afgående om dygnet.

7:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet
utan att därinom afiämna eller mottaga passage-
rare eller gods, erlägges i ett för allt hälften af
den här ofvan för ankommande fartyg stadgade
afgift. Sådan nedsättning i hamnafgiften må M-
njutas äfven då för slussens passerande fartyge t
måst lättas genom lossning af gods, under vill
kor dock att det sålunda lossade godset utan
ändring af destinationsorten, af fartyget' själft'
vidare befordras. . "

8:0) För fartyg, som besöker först Stockholm utan
att här mottaga passagerare eller gods och där-
efter plats i stadens närhet, belägen vid eller
hitom Vaxholm-Oscar-Fredriksborg- Baggens"
stäket åt Saltsjösidan och Bockholmssund eller
Skansholmen åt Mälåresidan, samt därifrån, utan
att ä sådan plats mottaga passagerare eller gods
till Stockholm, omedelbart äterkommer till Btock-
holm, erlägges icke afgift vare sig vid afgängen
till eller vid återkomsten från ifrågavarande plats.

9:0) Från hamnafgift 161' fartyg äro befriade:
a) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller

därunder;
b) fartyg, som tillhör kronan, eller som af kronan

förhyrts samt är bemannat med kronans folk och
förer örlogsflagg, så ock fartyg, som tillhör främ-
mande nations örlogsflotta;

e) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot
afgift föra passagerare eller varor, nämligen:

fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt pri-
vilegierat segelsällskap;

fartyg, som genom inredning eller utrustning
visas 'vara afsett till dykeri- och bärgningsföretag
äfvensom verkstadsfartyg och pontonkranar;

bogseringsfar.tyg, då d.et bogserar annatfartyg
samt dessutom \.vid fård omedelbart 'före eller
efter införande till eller utförande från hamnen
af annat fartyg;

fartyg vid prof- och bestktningsresa :
d) fartyg, som till följd af storm, sjöskada, för un-

dergående af reparation eller föJ' trängande nöd
anlöper hamnen eller efter utgående från hamnen
ror motvind eller på grund af annat dylikt hin-
der dit återvänder, innan den tillämnade resan
fullbordats, under förutsättning att fartyget icke
där lossar andra varor än dem, som i fartyget
åter intagas, och ej heller i öfrigt intager andra.
varor än skeppsförnödenheter för fartygts be- •
hof, såsom proviant och kol, samt ej heller af-
lämnar elJer mottager passagerare;

FINSPONGS METALLVERKS-.A.-'B~·
___________ BERIDAREBAN.SGATAN 17 --- ..•...-------

SMFVBE
Textruta
Denna text är ocr-tolkad. Detinnebär att du kan söka i dokumentet.Stavfel och liknande som försämrar sökningen förekommer. Texten du ser är alltid likadan som i boken den kommer från.



Taxa å hamnafgifter m. m.
fartyg, som anlöper hamnen allenast för inta- Humle ..........................•.....
gande af proviant, kol eller skeppsförnödenheter Hö •••.•.••.•.••.•.•........••.........
för fartygets behof, men utan att därstädes in- Ister och (lott, äfven konstgjordt
taga annat gods eller lossa och ej heller aääm- Jute ....• ;.....••......................
nar eller mottager passagerare; Järn, se Metaller.

f) stadens fartyg, som användes for stadens räk- Kaffe och Ieaffesurrop at .
ning. kakao, malen eller rifven ...•.....

Kakaoböner .
Kakel, se Lervaror.
Kalium: kali kolsyrat (pottaska, ka-

liumkarbonat) 0.0. •••••••••••• »10» fj'})
kaliumnitrat (salpeter) ...•..... »20» 5»
i andra föreningar, ej spec, och
ej hänförliga till gödningsämnen »10» 5»

Kalk: osläckt eller släckt .•.•..... » 1» 1»
Kautschuk, se Guttaperka.
Kemikalie-r; råvaror ej spec....... »10 » 5»
Kli} se Spannmål, omalen.
Knallhattar (tändhattar)

» 30» -» Koks, se Kol.
Kol: Sten-, koks och briketter...... » 2. 2 > "
Konserver; kött af nötboskap eller

får •..•••••......••.•..••..••.......
andra slag ej spec .

Konstull (shoddy) .
Koppar, se Metatter,
Korinter » 45» -»
Kork bark > 25» -»

1» 1» Korkmattor se Linoleum.
Kreatur: hästar och stor boskap.. st. 50» -»

kalfvar, får och svin ... Il 10» -»
Kreatursfoder, ej specificeradt... det 5» 5 »
Krita, omalen, malen eller slammad }) l» l»
Krutemalearearbeten, se Lervaror.
Kött och Fläsk » ~5)) -))

Lera: eldfast och annan............ » 1» l»
Lervaror: tegel: eldfast, äfvensom

mur, cement, kalksand-, fasad-
o. taktegel m. m. (oglaserade)
samt trottoarsten m. m .... 1,000 ~t. 50» 50»
fasad- tak- m. m. glaserade '" » 75» 7;;}.I
golf- och väggplattor enfärgade
och oglaserade ..•••.•......••••. det 10» 10»
golf- och väggplattor flerfärgade
eller glaserade .........•.......• »Uj J l5»
porslin, fajans och lervaror ej
specificerade ..•........•..•.•.•..
k.~kel och krukmakaregods, ...
ror o. brunnar .•.•••••••.......

Lin, alla slag ....••••..•....•.•..•...
L~tioleum (korkmattor) ........•....

Eu;;p ::::::::::::::::::::::::::::::'::.
Majs, se Spannmål.
Malt, se Spannmål malen.
Maltdrycker :pILfat ..••...........

på andra kärl ...•.••..•..•.•...
Mandel ..........•...................
Margarin, se Smör.
Marmor, se Sten,
Maskin- och vagnssmöl';a »25» 10»
Maskiner, redskap och verktyg

samt färdiga delar af sådana » 10») 10»
Melass: fast eller tlytande, ej hän-

förlig till sirap samt melassfoder
Metaller: järn och stål:

tack-, baltast-, skrot-, .
mangan-i krom- och wolfram •. ,
göten och smältstycken ••••••...
valsadt och hammarräokt, smidt
eller valsadt för vidare hearbet-
ning, rör, plåt, spik, söm, bal-
kar och järnvägsskenor .•.•.•••.
hästskor, bult, muttrar o. nagel
gjutg ••ds, .....•.•.....•....••....
plåtkärl ..•.•..•..•....•.••..••..•.
tråd, valsad eller dragen •.....
alla äfriga arbetade järnvaror
andra slag, oädla: .
oarbetade samt skrot ..•..........

el

B) För varor, som lessas- i hamnen och
föras öfver hamninrättningen tillhörig kaj

eller brygga.
Kommande från

1~~lt:::::::::::::::::::::::::::::::::
Beek ................•................
Benmjöl, se Gödningsämnen.
Blomsterlökar och blomsterrötter
BLI(" se Metaller.
Blånor, se Hampa.
Bomull .........•.....•........•.....

» atl'all och trasseL .....•.....
Brånnoin; se Spritvaror.
Bårder;" se Pappersarbeten,
BärsQJt, se Vin.
Bönor, se Spannmål, omalen.
Cement ....••........................
Cementplattor, se Sten.
Chilisaipeter (natriumnitrat) .
Chokalad : .
Dref och drefmat ....••..•.........
Fett ej spec, . .
Fikon ............•.••.................
Fisk, saltad, inlagd, torr eller rökt

sill och strömming ..•........
... all annan .....•...•••.•.....•.9t~g~rs;'j;t~~':"""""""""""

Fläsk, se Kött.
Foderkakor, hela och krossade,

samt foderT>Jiöt .
Fruk,tsaft, se Vin.
Frö, hamp-, lin-, rof- och raps- o.

andra slag, ej hänf'6rliga till
spannmål ••.•..•••..•.........•.•

Färfler och färgningsämnen :
lnd,gQ; koehenilj, anilin .

m§,larfärger o. alla andra slag
rödfärg ....•.••••••••...•.•••.....

Förspinningsgarn, se Tågvirke.
Garn: jute ..•.......•....••........•.

alla andra slag •....•••••.•.••...

g?a~,b~t~ij~;;fi~~k~~;'~~iip~d~'.:::
fönster-, spegel- o. andra slag

Glvcerin : .
G"yn: af spannmål ..•.•.•..•....••..

risgryn ........•...•••••••••...•••
andra slag '.~•.......•...

Guttaperka och kauteehule:
oarb. o. atl'all ......••..•....•..
skodon •.........•......•••.....•.
andra slag .•...•..••....••........

Gödningsämnen:
benmjöl, natriumnitrat, kalcium-
nitrat, ammoniumsulfat, super-
fosfat, tomasfosfat, fälld kal.ci-
umfosfat, kalisalter äfvensom
andra ej specificerade •. , ..•...

Halm, oarbetad •••••••••.•••••....•.
Hampa ...•..•.....•......•..........
Harpoj«, se Harts.
Harts och Harpojs ..........•.....
Hudar och skinn:

oberedda, färska eller våtsaltade
torra ....•.••...••....••.•••.. -.....
beredda •.....•.....•..•••..•.•....
atl'all .•••.•.....•••....••••••••.•••

Utrikes Inrik
ort. ort.

det "'5ö" - Ö.
» ö» -»
» 5» »

»

» 15»
» lö»
}) 511

» 10»
» 35»

1 »
» 20 b
» 20»
» 25»
» 7»
» 20.
» 20»

» 10»
» 100 »
» 50»

» ö»
» 5·
• l.»

» 25»
» 5})

» ö»
» so »
» 15 >
» 25»
» 4.5»

» 5» 5»
» 10» 10»
» 25» -»

Öl>

5 »

1j »

)) 20}) -»
» 30» -»
» ÖO» 50»
}) 5»

-»
-»

5 »
-»
-»
10 »

5 »

5 »

-»
-»
5.

10 »
20.
l>
s »

20 »
10 ))

7 ))
10 »
20 »

-»
-»
-»

5 »
5 »
-»

->
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det ÖOö.
> ö»
) 25 »
» 7»

-Ö'
ö»

-»

» .0»
)l 50»
) 25»

->
-»
-»

»JOO» -~'

» 15»
Il 50 D
» 25»

10 »
10 »
-»

)) 20»
» 5»)
) 2)
11 15»
» zs »
» 40»

ö»

20 )
5 »
2 ))
-»
10 »
-»
-»

hl 15 »
» 15»

det 45 »

15 »
15 »
-))

5 » 5 »

» 1»
» 10»
» l 'I>

-»
-l)

-»

» 2»
» 10»
» JO»
» 10»
» 10»
» 10»

-»
5 »
5 »

10 »-.
10 »

-)ö>
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arbetade: plåt, rör, stänger.eptk,
tråd,bult och duk •••...•..•...•.

Miöl,. se Spannmål, malen. "
Natrium : ,

natron kolsyradt (soda, natrium-
karbonat) ...•••...•••............
klornatrium(koksalt) oraffineradt
klornatrium (koksalt) raffineradt

Natriumnitrat se Chileealpeter.
N atrium : i andra föreningar, ej

· spec. och ej hänförliga till göd-
ningsämnen •.•••••.•............

Olein och andra ej särskildt nämnda
• oljesyror ••••..•••••••••...•......•.

Oljekakor, se Foderlealeor,
Oljor-: af djur eller växtämnen ...

- .rossila eller mineral- och genom
, r torrdestdltation framställda, ej
,., spec. ••.•....••..•.•••••..••...•... ) 5 J 5»

Ost .••.••..•.•..•••••••••••.•.•..•..••• »20» -»
"Papp: i ark och rullar ..•........• »10» 5»

Papper: omslags-, tapet. o. tidnings »»,20» 5»
skrif- och andra slag............ 20» 10»

Pappersaroeten : påsar och kuvert »1%» 10»
.' af tullbelop.
papperstapeter'och bårder »1% D 20»

af tullbelop.
Paraffin det 25 ö. 10»
Plommpn, torkade »45» -»
Porslin, se Lernaror.
Potatismjöl, se Stdrleelse,
Pottas/ca, se Kalium.
Punsen, se Spritvaror.
Redskap, se Maskiner.
IJism,;öl, se aryn af ris.
..•.•.USSZfl, •••••••••••••••••••••••••••••• ' » 45 D - D
Salpeter, se Kalium.
Salt, oraffineradt ....•..• ;........... hll,5» -»

rafnneradt ..•••..•..........•..... det 1,5 D -»
Shoddy, _se Konstull. .
Sirup, aUa slag •..••..•..•.......... »15» 15»
Sleinn, se Hudar.
Smor; naturligt och konstgjordt

(margartn) ............•.....••.... »25» -»
Snickeriarbeten, se Trdoaror.
Soeker : ora1l'ineradt................. »25 D 25»

ratfineradt ....•........•.......... »35 D 35»
~ot;la,..se Natrium.
SOJabono/' ••••.•.•••••.•..•..........
Spannmål: omalen, alla stag.och kli

malen och malt ....•..•..•....
Spritvaror: brännvin och sprit, alla

slag samt punsch .:............. hl 50» 40»

~:ae,!2;.~~'::~~~: ~ .
Sten i; oarbetad: marmor i block

arbetad: slip- och kvarnstenar
trapp- och plans ten samtcement-

· och marmorplattor •..•.. pr 100 st. ,50» -»
marmorskifvor ej bearbetade »10 D - D

Strumpstoisood», se Väfnader.
Ståi, se Metaller.
Stdrkelse och potatismjöl......... D 10» 7 D
Superfosfat, se aödmngsämnen.
SvqJ'oel.pch svafvelblomm/f ..•.••
Sviskon. .; ....•••.....••....•....•...•

~~~~-::: i:::::::::::::: :::::::::::::::
Sa~kq.r:, IJya, af oblekt och ofär-

g~d Jutevaf •••..•...•..• , .
af blekt eller färgad juteväf .
,ar annan värnad ••••••......•.....

Talg, spdek: och tran ....•.......
Tapeter, pappers-, se Pappersur-

beten.
Te •••....••.•.... ....•....•.......... D 50 l> -D
Tegel, se Lerearor.
Tenn, se Metaller. ,
~Jif,.~nti~~~~ ..~~~. ~~~~~~~r.~~~~~~.~ 2~ ~ 10 "

. [4877) Taxor och ordningsföreskrifter. ,
Tobak: oarbetad, ........•..... ; ..• st. 50 ö., 50 ö

det 10ö., 10 ö. arbetad: cigarrer och cigarretter., Jm .. 5 D'1,6 "
, andra slag ••...•.•.....••.••••..•. ~;~»--;tfLi5·~.~-".lIl

!/'~n& se Talg. . ,. ;"
Trikåvaror, se Vdf~ader.
Trävaror:

ved ...............•.••.•••.•...... kbm 5» 2»
snickeriarbeten och tunnbindare-
arbeten •...... ,................... det 25» - »
andra slag, oarbetade, sågade,'
tillhuggna eller hyllade ..••••..•

10 D 5 D Toåt, .........•.........•.. ~ .
Tågvirke och för.pinningsgarn

» 25» 10 'D Tändstiekor och tändstiekeaekar
Ull .•......................... :•.......

» 25» 10» ~+ a1l'all~ ••....•••.••..•..•••••.•••..
vagn.smörja, se Maskinsmöria.
Vaselin •......•.••.................. '
Verktyg, se Masleiner.,
Vieteei: och pelusleer •..............
Vin och saft •...••.•.•••.•.•••...•.•

v'ltri~cr .:: .• :::::::::: ..::::::: •••~~~.
Vtifnader oeh. strumpetolsaods :

af siden, hel- och half- ••• .••.•• " 150 ,,'100 "
ylle, bomull-, Ilnne, hamp- ochramie.............................. "100,,
kokos ochjute, oblekta, ofärgade ,,25 11

kokos och jute, blekta, färgade " 50"
alla andra slag ... ••.......•.•.. "100,,

2;,ink, se Metaller, ,
Agg •....•..•...•.••.... ~............... " 20 "

" ••••..••.••••.•••••••..••..••.••• 1000 st. lo'H
Arter se Spannmål. . _ ".

H.

D 5» »
hl r.s » -»

det 1,5» _.»

D
D
»

4 D
4»
7 D

kbm ä n - II

det 25 ,; ..--..;', ..
" ~25" '-=....- ,,-
D 15» - D

" SO ,,'- ;,,',r 25 ,t-- ~~
25"

4" .4J'.

" 50" 40 Il

liter 50 " 40 , l

"det 5 " -t--" "

25 "
15 "
25" /'
25 "

4D
4D
7.

2:0) För tullpliktiga varor, ej hänförliga till de här
ofvan specificerade, erläg-ges i harnnafgift en pro-
cent af tullbeloppet. _

3:0) Vid afgiftsberäkningen uppkommande brutet
tal af öre uteslutes. '

4:0) Varor, som från inrikes ort införasd så r,inga
mängd, att afgifterna i en räkning ej uppgå tilre öre, äro fria från hamnafgift. Sådan afglfts·
frihet åtnjutes dock icke, om flera slJl.äpartier af
varor utaf samma slag med en och samma lägen-
het hitkomma för en och samma mottagares räk ..
ning och de sammanlagda afgifternas summa
öfverstiger 15 öre

5:) För varor, som lossas i hamn utan att därvid
, föras öfver hamninrättningen tillhörig kaj eller
. brygga, erlägges h,alf afgift, därest ej varorna,

enligt hvad nedan stadgas, äro, fria från hamn-
afgift. -

6:0) Varor, som i Stockholm angifvas till nederlag
och för hvilka vid uppläggningenhamnafgifl er-
lägges, äro -vid förtullning eller öfverflyttlling på
annat nederlag eller reexport från ny sådan .at-
gift frla. - -

7:0) Varor, som enligt tullstadgan angifvas till-ome-
delbar transitoförsändelse, transitoupplag eller
frilagor, äro vid uppläggningen äfvensom vid
reexport eller förflyttning till annat tranattcupp-
lag eller frilager befriade frän hamnafgift, men
däremot underkastade sådan afgift vi,d förtull-
ning eller öfverflytfning pä nederlag.' , . '

8:0) Från hamnafgift för varor äro befriade: - ',':.
a) försvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öf·

riga kronans varor, SO~ icke iiro afsedda·~~t-.an~
vändas vid bedrifvande af ,industriell eller 'där-
med jämförlig verksamhet;

b) postförsändelser;' "0

e) passagerares reseffekter; ,"
dJ varor, som lossas från sådant fartyg, varom.för-

mäles under A. 9:0 d} härofvan och åter u.tfö-
ras med samma fa.rtyg; ,

e) varor, 80m komma från inrikes ort och lossas
inom hamnområdet samt enligt skriftligt intyg
af vederbörande fartygsberal här omlastats till
annat fartyg inom. sex dygn efter det fartygs an-
komst, som hitfört varan., för att omedelbart

det 25» 10 D
D 10 D -D
» 10 D - D

» 5 D
» 45»
D 25 D
» 25 D

D 25],
D 50»
»100 »
D 25.

-D
-»
-D
-D

15 D
2G»
25 »
10 »
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Taxor för stadsbud och sotning. [.877-48'i9j
'vid••.e' befordras till annan hamn, vare sig dej efter nämnda tidrymds utgång vara aJlämiJ.adt till
för ändamålet föras öfver stadens kaj eller brygga vederbörande hamnfogde; ,
eller omedelbart omlastas. Sådant intyg skall, f) tomkärl. i hvilk& varor förut utförts från hamn
för att gäpa, sellast näst påföljande söckendag. området.

[4878] Taxa för stadsbud, gällande från och med den 1 juni 1900. "
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholm indeladt i 8 stadsdelar: 1) Staden

inom broarne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns: Mälaren-Ringvägen-JärnTägen-
Timmermansgatan-Åsögatan-Renst,iernasgatan-Saltsjönl, 3) yttre Södermalm, 4)Nedre Norrmalm (sö<j.er
om 'I'egnersgatan) jämte Skepps- och Kastellholmarne, 5) Öfre Norrmalm (norr om 'I'egnersgatan), 6) Kungs.
holmen, 7) Ostermalm, 8) Djurgården, till Sirishof och Bellmansro. - Taxa I gäller för uppdrag mellan
två ställen i samma eller angränsande (med bro förenad) stadsdel, taxa II för uppdrag från en stadsdel
genom en annan till en tredje, taxa III för öfriga uppdrag.

Taxa I II nI reseffekter från ångbåt eller järnvägsstation till'
a) För uppdrag utan börda eller Kr. K,-;. Kr. person.åkdon, eller omvändt, eller inom stattonens

med börda af högst 4 kg. vikt område, t. ex. mellan två tåg, erlägges 25 öre 'för
utgör taxan 25 öre om den väg· börda om högst 50 kg. och 50 öre för tyngre. Skall
sträcka, som .skall tdljrygga- tidsuppehåll göras mellan hämtnlng på ett tåg och
läggas, ej öfverstiger 500 mtr, afläranande på ett annat, erläggas ytterligare ersätt-
men eljest 0,40 0,&0 0,80 ning med 25 öre.

b) För bbrda, som "äger öfver " B) Betalninq efter tid.
·~en.eJ ofTer 25 k!1' ••. :: ••••.•• 0,7& 1,00 1,2& För half timme eller därunder 00 öre. "

c) For bor.d.,!-,som Tager ofver 20 För påbörjad andra halftimme 50 öre.
men eJ ofver 70 kg. ,:: •••.:••• ~. 1;25 1,65 2,00 För hvarje efter första timmen börjad ha/f--

Innefattar uppdrag Jamval återkurs (tdll ut- timme 40 öre
gångspunkten eller annat ställe) betalas för åter- .' "
kursen half taxa för motsvarande enkel kurs, dock O) Gemensamma bestämmelser.'
minst 20 öre. (Kursen och återkursen kunna alltsil) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid;
beräkna~ efter olika taxor.) . utgår betalningen efter kurs. .;,.

Genom bud, telefon eller på annat sätt kalladt 2) Att för forslande af börda användes bår,
stadsbuds inställelse ersättes med 25 öre. dragkärra eller annat fordon, inverkar ej på

Uppehålles stadsbud af den, som honom tingat, betalningen, som beräknas efter bördans tyngl1.
eller eljes f'6r dennes räkning mer än en kvarto 3) Om uppdrag, som icke är tingadt efter tid,
timme utöfver den för uppdragets uträttande skäli(l'en innefattar flera särskilda kurser, äfvensom i aD.
erforderliga tid, betalas särskildt för hvarje efter dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må öfver.
nämnda kvarts timme börjadj'järdedels tim. 20Ö. enskommelse om betalnijrigsgrunden göras med stads-

Afser uppdrag endast att forsla passagerares bua ellerstadsbudsföreståndare. .
" .

[4879] Taxa för sotning.
a) För sotninp, som, eilligt § 2 mom. 1 skall i skorstensröret, betalas för hvarje spisel eller:ka.~

äg~ rum a bestämda tider: För hvarje min, i hoilken våning den än befinnes, .30 öre:"·
. rökgång: Anm. 8. För rengöring af rökhuf erlägge. ej

vindsvåning ..•••••.••••.•••••••••.••••••••••• 20 öre. heller särskild betalning. .
I våning närmast under vindsbottnen ...••••• 25 » b) För sotning af rÖk,gång titt.sådan eltls,tad,
i våilil)g näst därunder •••••••••.•••.•...•.••.. '30» som begagnas uteslutande till 1'urns upp-
o. s. v. med förhöjning för hvarje våning af 5» värmande, lika i alla våningar: ' '\
. Anm. 1. I afseende ä sådan skorsten, som om rökgång till endast en eldstad sotas ••• 75 öre

står utmed grannes brandmur och i följd däraf är om, rökgång till två eller nera eldstäder på
upp dragen till större höjd än den eljes enligt gäl-, samma gäng sotas, för' hvar oeh. en af '
landc bestämmelser skulle innehafva, beräknas be- dem :: ,.• 00 öre
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad- och gäller hvad här ofvan under litt. b) stadgadt är(
gade grunder, efter antalet våningar i det hus, hvar- jämväl i fräga om sotning af pannmursror, .
till nämnida brandmur hörer, Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad;

Anm, 2. I betalning för sotning af skorstens- som uteslutande för rums uppvärmande begagnas, ,
rör ingår äfTen ersättning r6r rensning af dit Ie- måste, utan att skorstensfejaren därtill gifvit anled-
'dande, till järnspisel eller järnkamin hörande plåt- ning, verkställas ä annan tid ljf liret än den, som i
rör äfTensom desammas nedtagande och äterupp- § 3 mom. 2 finnes 'bestämd, nämligen från 1 april
sättande; men om skorstensfejare kallas att sådan till 1 nov., utgår betalningen med /jO proeents f'6r.
rensning verkställa utan sammanhang med sotning höjning utöfver taxan., ' ,~.;\

& ~andU;1aviens"Största Lifför.sä,kringsbpla~:



A.
T axametertaxor och bestämmelser för droskväsendet. (Ur bruk til'lsvidare.)

C. För åkning med släde.
(Beräkning efter tid).

.5 TAXA 1.6 TAXA II.' TAXA 11I.6
1 Bagtaxa! Dagtaxlt1 Dagtaxa1
rne inom tutlarne utom tullarne utom tullarne
·S. för 1-2 pers. för 1-2 pers. för 8-4' pers.

-riS Akning -I -:- Åkning I Åkning 1 p •
~ntill I PrIS I intill l Pl'is I intill I rIS 1

50 min sek I min. min. sek.j l
60 5' 20' O: 50 I 4 O: 50 2 40 I O: .0 l'

70 8 O: 60 6 O: 60 4 O: 60 !=Il
80 10 40 O: 70 8 O: 70 5 20 O: 70 ,

g~ i~20 U~I i~ ~~~~~40 ~: ~g! o~
10 18 40 1: 00 14 1: 00 9 20 1: OO! ~
20 21 20 1: 10 16 1: 10 10 40 1: 10: •.•
30 24 1: 20 18 1: 20 12 1: 20 i o
40 26 40 1: 30 20 1: 30 13 20 1: 30' <>
50 2V 20 1: 40 22 1: 40 14 40 1: 40 i:'"
60 32 1: 50 24 1: 50 16 1: 50 o
70 84 40 1: 60 26 1: 60 17 20 1: 60 a-
80 37 20 1: 70 28 1: 70 18 40 1: 70 =
VO 40 1: 80 30 1: 80 20 1: 80 S'
00 42 40 Il: 90 32 1: 90 21 20 1: 90 crq
lO 45 20 2: 00 84 2: 00 22 40 2: 00 f!l,
20 48 2: 10 36 2: 10 24 2: 10 :;'
30 50 40 2: 20 38 2: 20 -25 20 2: 20 '"
40 53 20 I 2: 30- 40 2: 30 26 40 2: 50 i*
50 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 o. s. v. med 10 ::l.
öre öre mera för öre mera för öre mera för :;;:;!

arje hvarje därefter Ihvarje därefter hvarje därefter '"
ag- börjad tid af börjad tid af I börjad tid af :-'

m. 2 min. 40 sek, 2 min. 1 mtn. 20 sek.

Yäntpengar.
A. Vid användning af/änomobil eller icke heltäckt droska betalas för väntan

före färden intill 8 minuter 50 öre och sedan (äfven under färden) 10
öre för hvar påbörjad 4-minutersperiod.

Il. Vid användning af f-lijltlig automobil eller heltäckt åkdon betalas för
väntan före färden intill 4 minuter 50 öre och sedan (äfven under
färden) 10 öre för hvarje påbörjad 2-mimitersperiod.

C. ',id användning af släde betala. för väntan f'6re färden intill 5 min.
20 -sek. 50 öre och sedan (älven under färden) 10 öre för hvar på-
börjad period af 2 min. 40 sek.

Tillägg under dyrtiden.
Då taxametern visar 1 kr. eller därunder, erläggas en tilläggsafgift med

lO öre; då taxametern visar 1: 10-2 kr., erlägges tilläggsafgift med 15 öre ;
då taxametern visar öfver 2 kl'. erlägges en tilläggsafgift med 25 öre.

[4880J

För fänomobil (3-hjulig bil) eller B. För 4,·hjullg automobil eller

icke heltäckt droska. . heltäckt åkdon

TAXA I. TAXA 11.2 TAXA 11I.3 TAXA I. TAXA II.' TAXA III
Dagtaxa1 Dagtaxa1 Dagtaxa1 Dagtaxa1 Dagtaxal . Natt·taxa
om tullarne inom tullarne utom tullorne inom tuliarne inom tullarne utom tulta.
'1' 1-2 pers. för 3-4 pers. föl' 3-4 pers. för 1-2 pers. för 8-4 pers. för 3-4 per

glängdl ;riS IVägiängdi Pris IVägiängdi Pris Väglängdi Pri IVäglä1lgdl Pr' IVägiängdi P
'ntill Intill inti ll I intill I Si )intill I rs intill 1

800 m'l

,
O: 50 I I

O: 50 600 m'l O: 60 I 400 m. O: 50 600 m. I 400 m. I O; 50 300 m. O:
200 » O: 60 900 » O: 60 600 » O: 60 900 » O: 60 600 D O: 60 450 D O:

600 D I O: 70 1,200» O: 70 I 800 » O: 70 o. s. v. o. s. v. 600 » O'
000 » O: 80 1,600 »1 O: 80 1,000 » 0:.80 . 750 » O:
400 » O: 90 1,800 » O: VO 1,200 » O: 90 900 » O:
800 » 1: 00 2,100» 1: 00 11'400 D l: 00 1,050 » 1:
200 » 1: 10 2,400 D 1: 10 1,600 » 1: 10 1,200 » 1:
600 » 1: 20 2,700» 1: 20 1,800 » 1: 20 Lika med Lika med 1,350 » 1:
000 » 1: 30 3,000 » 1: 30 2,000 » 1:'30

Taxa A. II
1,500 » 1:

400 » 1: 40 3,300 » 1: 40 2,200 » 1: 40 Taxa A. III 1,650 » 1:
800 » 1: 60 3,600 » 1: 50 2,400 » 1: 60

10' ö~es
1,800 )) 1:

200 D 1: 60 3,900 » 1: 60 2,600 )) :: 60 eller eller 10 öres 1,950 )) l:
600 » 1: 70 4,211G » l: 70 2,800 » 1: 70 2,100 )) 1:
000 » 1: 80 4,600 » 1: 80 8,000 » 1: 80 förhöjning förhöjning 2,250 )) 1:
400 » 1: 90 4,800 D 1: 90 3,200 » 1: 90 2,400 D 1:
800 D' 2: 00 6,100 D 2: 00 3,400 » 2: 00 för .hvarje för hVarje 2,550 )) I 2:

200 » 2: 10 6,400 » 2: 10 3,600 D 2: 10 I 2,700 » 2:
600 » 2: 20 5,700 » 2: 20 3,800 » 2: 20 påbörjad påbörjad 2,850 D 2:
000 » 2: 80 6,000 D 2: 30 4,000 » 2: 30 8,000 )) 2:
00 D 2: 40 6,300 » 2: 40 4,200 ))1 2: 40 väglängd af väglängd af 3,150 )) I 2:

800 » 2: 60 6,600 D 2: 50 4,400 ))1 2: 50 300 m. 200 m.
3,300 D 2:

.v .med 10 öre ovs.v. med 10 öre o. s.v. med 10 öre o. s.v. med 10
ra för hvarje mera rör hvarje mera för hvarj e mera för hv
börjad väg- I påbörjad väl(- påbörjad väg- I påbörjad v'
gd af 400 m. längd af 300 m. längd af 200 m. längd af 150

in
få

Vä
l

IaJ•

1,
1,
2,
2,
2,
8,
8,
4,
4,
4,
6,
6,
6,
6,
6,
7,
7,
8,
8,4
8,

o.s
me

på
län
f 1 Som natt räknas tiden från kl. 12 på natten till kl. 7 f. m.

2 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarne för 1-2 pers.
9 Gäller äfven som nattaxa inom eller utom tullarna samt för färd

med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen.
4 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarne för 1-4 pers. och som

nattaxa inom tullarue föl' 1-4 pers. eller utom tullarue tör 1-2 pers.,
äfvensom för färd med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen
(såvida ej Taxa, III bör tillämpas). . .

5 Gäller äl'ven som taxa föl' fler än 4 pers. dag eller natt inom eller
utom tullarue. .

6 Gäller för icke heltäckt släde.
7 Gäller äfven inom tullarue föl' 1-2 pers. i heltäckt släde samt för

3-4: personer.
8 Gäller älven föl' 1-4 pers. inom eller utom tullarne om natten

samt för färd med de slädar, som beordrats till jitrnvägsstationen.
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Hyrkusktaxa. [4880-4$82J

Vid tillämpningen at ofvanstående taxa- e) Effekter, som utan att skada åkdonet kunna
anbringas antingen i det inre af droskan eller på

metertaxor är följande att märka: kuskbocken, må medföras, men utan droskkuskens
1) Ett barn under 10 år får medfölja åkande medgifvande får droska icke användas uteslutande

utan särskild betalning. Två barn under 10år räk- till transport af saker.
nas som en person. S) Droskkusk med öppen eller heltjickt droska,

2) Gods öfver 15 kg. räknas som en person. släde ellerfänomobilär skyldig att verkställa körning
3) Fordrar droskkusk högre betalning än taxa. "till följande utom tullarne belägna ställen samt till

metern utvisar, äger den, som begagnat droskan, alla, som ligga hitom dessa och vid de till d'llll
att genast anmäla förhållandet för poliskonstapel ~dl~nde vägarne : Kristineberg utom
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att e evue, Kungsholms tull,
köra utan ersättning. Droskkusk må eJ' begära Biskopsudden,
drlckspengtå-. ~~~~Fot~:;:g~en'utom K~~:,et vid Hund-

4) Skola under en och samma färd olika Hornstull, Kräftriket
taxor tillämpas, skall droskkusk, samtidigt med att Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset,
taxametern inställes på ny taxa, "uttryckligen därom Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra brofast
underrätta den åkande. Drottningberget å Ladu- Liljeholmen,

5) Droskkusk skall, om ej den åkande anger gårdsgärdet, Lindarängen,
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej Ekelund, Manilla,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendrag. Enskede, Marieberg,

6) Droskkosk skall efter körning undersöka om de Experimentalfältet, Norrbacka,
resande kvarglömt några reseffekter i droskan och Fiskartorpet, Nya kyrkogården, hela
genast återställa dessa. Kan ej detta ske skoia ef- Finnboda slip, området,
fekterna ofördröjligen aflämnas å närmaste pottssta- Fågelsången utom Horns- Nybohof, Stora,
tion. tull. Betmersholrn,

7) Om skyldigheten att verkställa körning Grönbrink utom Hornst., Ropsten, ~
gäller hufvudsakligen följande: Gröndal å Kungl. Djur. Rosendal,

a) proskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt gården," Skuggan, Stora,
klädda eller synbarligen öfverlastade personer; b) då Gungan utom Skanstull, Skuggan, Lilla,
han på grund af beställning är under färd eller håller Haga, Gamla, Solna kyrka,
med droskan å annan plats än droskstation, samt då Haga lustslott, Stallmästaregården,
han är under hemfärd efter dygnets tjänstgörings. Hagalund, Stora Sikla,
tid, i hvilka båda fall skylten med ordet beställd Haga orangeribyggnader, Södra begrafningsplatsen
skall vara uppsatt; och" c) då han är skyldig, In- Hammarby, utoin Skanstull,
ställa droska vid centralbangården och innehar ban- Hornsberg, Stora, bryggs- Tegeludden,
märke samt om körningen skulle antingen hindra In- riet, Tomteboda, institut för
ställeisen eller den påfordras till ställe utom tullarne. Hornsberg, Lilla, blinda,

b) Droska skall på tillsägelse genom medföl· Hufvudsta, skjutbanan, Tranebergsbro,
jande bud inställas å plats inom tullarna och kan Johannishof utom Skanst. Värtahamnen,
äfven rekvireras genom telefon till droskstationen; Karlberg, Värtagasverket,
och skall taxametern genast sättas i verksamhet och- Konradsberg, Ålkistan.
droskkusken sedan köra närmaste väg till in- 9) Droskkusk med fyrhjulig automobil är skyldig
ställelseorten. Droskkusk kan ej tvingas att inställa att, därest icke naturhinder, såsom snöstorm, farlig
sig efter rekvisition pr telefon. isgata eller dylikt, förefinnes, verkställa körning till

c) Mot droskkuskena bestridande må djur icke plats inom Stockholms område samt till sådana inom
upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej ~er än Bromma, Solna., Danderyds, Lidingö och Nacka för-
4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, hvarvid Sailingar belägna platser, till hvilka för automobil
dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person. up låten viig leder, äfvensom till Drottningholm,

d) Med smittosam sjukdom behäftade personer Sp nga kyrka, Saltsjöbaden samt Huddinge kyrka
, eller lik få ej forslas i droska. och villastad.

OBS.! Ofvanstående taxor och bestämmelser äro visserligen tillsvidare satta ur
bruk, men upptagas här, enär de kunna komma att åter tillämpas under 1918. Såväl i
droskstationernas och droskornas antal som i körningstiderna äro stora inskränkningar
gjorda. Betalning skall i regel erläggas efter taxa III med tillägg af 50 öre för hvarje
körning. -Enahanda är förhållandet med de hästdroskor, som uppställts på 12 olika
platser i hufvudstaden. .
(4882J Hyrkusktaxa. (För denna taxa gäller äfven ofvanstående anm.)

Genom Öfverståthållareämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är. "liksom i fråga om
droskor (4S 80) förbjudet för körsven att begära drickspenningar, att röka tobak utan den åkandes med-
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framför ingången till" bangårdar, teatrar och för·
lustelselokaler, så att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men för vanligast
förekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa - gällande
åkdon för två personer (droska, viktoria, kupe, rysk släde, slädkupe) eller för fyra personer (landå, täckt
vagn, rack, täcksläde) .- med tillsvidare 10% konjunkturförhöjning.
a) Visltåknlng (helt korta af'brott) eller Promenad- norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3)

åkning, Inom tulfarne.s) mellan Söder och staden inom broarna 3:
Kr. Enkel kurs mellan Söder och norra stads-

För första heltimmen eller därunder 5: delarna inom Scheelegatan, Kungsgatan
" hvarje påbörjad halftimme därefter 2: 50 och Storgatan •••••••••••••..••••••••••••••• 3: 50

Enkel kurs mellan Söder och norra stads-
b) Visit- och aft'iirsåknln/!, inom tnllarne.") delarna utanför Scheelegatan, Kungs.

För hel timme eller därunder ••.•••••.••••..••• 4: - gatan och Storgatan ...••.•.•..••••••••••••• 4:-
" hvarje påbörjad hall'timme därefter...... 2: - Anm. För hämtning efter kl. 12, beställd vid bert-

c) Kurskörning Ianm tullarne.e) körningen, höjes kurspriset med 1 kr., och
Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarna vid väntning beräknas körningen efter tid.

Skandinaviens Största ~ifförsäkrjngsbolag: THULE ,



H. Taxor och ordningsföreskrifter.
. d) Promenadåkning. I ens ezperimentalf4lt o. liter Ro.lagsvägen

För följande 1~ till stn riktning bestämda pronie- förbt Kräftriket, anti~en i!, !lenonl,:R~~i.
nader, hvllkas nr kunn a använda. vid beställumgen, lag.tull eller Drottmng Kr,.tma. vltg tu -,
gälla bär .ngifna kursprts, dock med 1 kr. höjning, Ö.tra station ••••: •••••••••..••• :•••••••••••••• 12.
dli hämtning sker ii Söder 16r promenad utom norra 16) Åktur ti!! Drottmngholm, forb, bl. a. Btoek-
tullarna eller å Norr för promenad utom södra: holms sjukhem, Stockholms Hospital -
1) Lilla promenaden <l Djurgården: förbi Nor- (Konrndsberg] och Krtatineberg (Frimu·

s1i.ka. Museet, Belhnansro och Rosendal rarebarnhu.et), och åter •••» ••••••••••••• 18:
·samt Djurgårdens norra strandväg åter,
eller tvärtom................................. 6:-

2) Stora promenaden å Dhtrg&rden: Norra
.trandvägen utefter Djurgårdsbrunnsvt-
ken, förbi Roaendal, Djurgårdsbrunn.
Manilla, Bellmansro, Hasselbacken O. 8. v.
eller tvärtom •••••••••••••••••••••••••••.•. 7:-

3) Största promenaden å Djurgården: Lika
med n:r 2:, men med utsträckning frän
Djurgårdsbrunn. läng. Djurgärdsbrunns-
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block-
husudden, förbi Täcka Udden och Ma·
nilla ••••.•.••.••••••.•••••••••••••••.••.•••••• 8:-

4) Promenad ö/ver Djurgården, Djurgårdsbrunn,
Liding6bro värdshus, Ladugårdsgärdet till
Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, So-
tiavägen till Valhallavägen o.•. v.•••••• 10:

5) Promenad ö/ver Djurgården, Ladugårdsgär-
det, Värtahamnen, förbi Nya Gasverket,
Fi.kartorpet, Stora Skuggan, Landtbruks-
akademiens' experimentalfålt och Bergi-
anska trädgärden till Ulriksdal och hem
Norrbultsvägen genom Hagaparken, förbi
Staflrnäataregården och Eugeniahemmet 18:

6) Promenad genom 8ka118tull förbi Bnekede,
Örby, Brännkyrka, Västberga, Liljehol·
men och Hornetull •••••••••••••••••••••••• 14:

7) Promenad till Säd.'a Kyrkogårde •• och äter 7: 50
8)' Promenad till Norra Kyrkogården och äter 7: 50
9) Promenad i Hogaparken, förbi Haga lust-

slott ••••••••..••••••••••••••••••••.••••••••••• 7: 50
10) Promenad f6rbi Karlberg (Krtgaskolau),

Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka
och Norra begrafningsplatsen, g~nofU Ha-
gaparken, förbi Stallmästaregärden, eller
tvärtom •••..•••••••••••••••••••••....•••.• 9:-

11) Promenad ge••om Hagaparken förbi Haga-
lund o. s. v, till Ulriksdal, med fortsätt-
ning genom Ulrfksdals allo, 16rbi Stock-
sund, Boslagavägen förbt Ålki.tan, Ber
glanska trädgärden, Landtbruksakademi-
ens Experimentalfält, Kräftriket, Albano,
eller tvärtom ••••••••..•.••.••...••••••••••••• 12: -

12) Promenad i barrskog, förbi Östra station,
Riksmarskalksvägen, Mellanvägen, förbi
Ugglevikskällan, Harvägen och Sotiavägen,
eller tvärtom ••••••••••..•.••••••••••••••••••• 5:-

13) Promenad i UggZevik.,kogen: Stnrevägen,
förbi Idrottsparken, Tenni.puiljongen
och Lifgardets till häst kasern, Storängs.
vägen, Fiskartorpsvägen, Ugglevägen, Mel-
lanvägen o. Btksmarskalksvägen till Östra
station ••••••••••••••.•••••••••••••••.•••••••• 7:-

)4) Promenad ö/"Jer N01"ra Djurgården, Sture-
vägen och Gasverksvägen, förbi Elektri.
citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar-
torpsvägen. förbi Ftskartorpet, 'Stora
Skuggan, kidlöpningsbacken och Mäl·
skjutning.banan till Landtbruk8akademi-

L~882]

e) Kurskörning utom tultarna,
Normaltax •• till eller frän nedannämnda ställen,

med förhöjning af en krona för hvsrje kur. dels
frän Söder till plats utom norra tullarna •• ) del.
frän norra stadsdelarna till plats utom .ödd
tullarna"). Kr. Kr.

Belfmansro ••••••.•• t:- Kräftriket ••••... .• t:-
Bergtaneka Trädgär- Kungsholms villa-

den •••..•••••••••• 6: 50 stad ••••••••••••••• 8: 50
Bergshamrda.. ••••••• ~~50 Lidingöbro värdhus, 6',-
Btskopsud en •••••• öiver Gärdet .•••••
Blockhusudden .. , 7: - Lidingöbro värds.
Brännkyrka kyrka 8: - hus, öfver Djur-
Djurgärdsbrunn, öf· gärden •••••••••••• 7:-

ver Gä~det ••...• ~:~O Lidingö kyrka .••... 11:-
Djurgärdsbrunn, öf- 6.'_ Lidingö Villastad 9:-

ver Djurgärden... Liljeholmen •..•••••• 4:-
Djtrraho'lrn, värds- Längpannan •••••• 10:-

huset •••••••••.•• 11:- Löfholmen .•••••••• 6;-

Dj~I:~o~':,',:" ~~~~ 12:_ M~nilla' •••.• : ••••• -5: ~O
Drottningholm •••..• 12:_ Marieberg ••.•••••• 4::;0
Durnäs •••.••.••••• 12:- Nacka nya kyrka ••• 8:-
Ekelund ..•••••••••• 6: - Nackanä ••••.•.•.•..• 6: 50
Enskede •••.•• :..... 6: - Nacka gamla kyrka 8:-
Experimentallåltet 6:- Nya kyrkogärden... 6:-
Finnboda 7: - Parkudden ••••..... 6: 50
Freskatt ••••.••••••• 6: - Bopsten •••••••••••• 5: 50
F'röaunda, Stora... 6: 50 Ro.endal............ t: 50
Frösunda, Lilla ••• 7:- Sandsborg •..•••••• 6:-
~~~~:'~:tVi~id·vi~: 7: - Skuggan, på "Norra

G;~~d~i'::::::::::::'~:~ ~~~:~~~~::::::::l:~§
H';f:pp:'~i[~neller 6: _ Stallmästaregården 3: 50
Hagalund, villasta- Btocksund, järnvä·

den .•.•..•••••.••• 8: _ gens hällplat •••• S:,.
Hammarby ••.•..•• , t: 50 Stora Sikla ••••••••• 5: 50-
H lb k 3:50 Storängen· ...•••.•. 10:- ,
Hernaår-de en ••• , •• 6:- Sundbybergsköping 9:-

emg<u' en •••..••.• Södertörn. villastad 12:_
~::~~:~~fg •••:::::: :: 50 Södra Begrafning s- 6',-
Hornsberg •••••.••• 5: _ platsen •.•••••••.•
Hufvudsta .•••••.••• 8: _ Tomteboda •..•••••• 5: 50
Hägersten ..•.••••. 7: 50 Tranebergsbro ..•... 6:-
Järfva, Neder ••.••• 7: 50 Täcka Udden •••••• - 6

8
.,.:6••0

0
,

Järfva, öfver •••••• 8:~O Ulfsunda •••...•.••••
Järla ••••.••••.•.••. 8: - Ulriksdal, genom
Kakn"., skjutbanan 5:50 Norrtull •.•••••.. ti:-
Karlberg s slott...... 4: 50 U'lrfksdal, genom
Kavallerietabltsse- Roslagstull •.'••••.

mentet •.•...•..••• 4: 50 Valdemarsudde .•••
Konradsberg .•...• 4: 60 Vinterviken •••••.; ..•
Krematoriet......... 7: - Värtahamnen ••••••
Kristineberg, utom Ålkistan p

Kungahölmstukl 4: ~oÅr.tadal •..•..••••.•

9:50'
4:5Q
6: 50
6: 50
7;-
6:-

") Gränserna ror stadsdelar Inom tullarna äro:
Å /fOTr: Värtajärnvägan •• pär frän Norra stambanan till Albano.
Å Ostermalm: Valhallavä~en, Karlavägen frän Karlaplan österut till Göta Lifgarde. kasern och

Skogsinstitutet, samt' Strandvägen .. Inom tullarna anses ligga: Albano järnvägs.tatiou, Eptdernisjukhuaet,
Btockholms Ö.tra järnvägsstation, Sotiahemmet, Idrottaparken. Lifgardets till häst kasern, Generalstabena
.tall, För.ta Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka, ' I

Å SOdermal.••: Danvfksbron, den •. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan. Liljeholmsbron, ReY.
meraholmabron och Långholmabron. _.

Å Kungsholmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmsvägen.
, ••••) Bön- och helgdagar 2 kr. mera. Öfv~tid 2 kr. pr halftimme, För kran.vagn· och barnlIkvagn .

lkr. mera än för vanlig vagn. ' . . . .' l \."



Hyrkuektara.: Afstånd: [4882-4883J
Kr. Begagnas vid kurskörning utom tullarna samma

12: - åkdon tillbaka, betalas, väntningspennillgar efter
3: - samma beräkning och dessutom half lega för åter

färden.
Beställes åkdon utan att sedan begagnas, betalas

för framkörningen efter taxan och därutöfver vänt-
ningspenningar för tid öfver en halftimme. '

Se dock om begra/ningskörningar ofvan under, h)!
3) Förhöjning al taxan sker med 50 %' f'<irkor·

ning mellan kl. 12 e. m. och 8 f. m. men med
1 kr. vid hämtning efter tidigare bortkörning. - För
bröllopsvagnar, extra eleganta åkdon, äfvensom vid
kapplöpningar och större festligheter sättas priser
efter öf'verenskommelse.

4) Af för hyrkuskverket okänd person och på
skälig' anledning fordras legans erläggande på f'or·
hand.

12: - 5) Grind- eller bropenningar gäldas af den åkande.
14: - 6) Utan särskildt medgifvande må, utom dome-

sti~ på kuskbocken, ej flere personer 'än det antal,
för hvilket åkdonet är afsedt (se nedan), inrymmas
däri. - Bkola ' reseffekter medföras, bör därom till-
sägas vid beställningen.

7) I dkdon Id icke medtagas hundar, ej heller
smittosamt sjuke: sker det senare, är den vållande
skyldig att ersätta rengöring, ,desinfektion samt even-
tuell karantänskostnad /; 5 kr. prdag och reparation.

8) Varm vagn betalas extra med 25 öre f'or hvarje
körning.

"o ' f) Körning pr mil.
För .hvarje ,llelmil, räkna,d från Stortorget ••.
För hvarje härefJ;er påbörjad kvartmil ...•.•
En timmes väntning fritt.
Väntningspenningar därutöfver, per timme... 3:'-
För återreSa med samma skjuts, hälften af det

för bortresan beräknade beloppet.
Hemkörning utan åkande .•• ; .•.•.•••.........••• 2:-

. g) Åkturer till julottan
i Solna 8: -, retur 3 timmar 12: -; Bromma, Dande-
röd, Lidingö, Nacka, Brännkyrka ellet Huddinge
15: r:« retur 4 tor 20: -; Lofö 20: -, retur G t:r 25: -.

'\, h) Begrafnlngskörnlngar.
För likvagn efter ackord, lägst 12kr. ii: sö "en-

dag' och 18 kr. å söndag.
Vagn till Norra Beg"alningsplatsen:')

Från Norr, för tid af högst 21/s timmar ••••••
IJ Söder" " " ,,3 " .

. Vagn till SMra Begrajningsplatsen :")
Från Söder, för tid af högst 211s timmar ••••••

" Norr ,,~, " ,,3 J'
lframkörning") ..•..•.•.••••..•••••.•••.•.••••••••
Vagn till kyrkogård i staden, till Galärvarr-

vet eller järnvägsstation, för tid af 21/2
timme .•••.•••..• ,..•.••..••••.••••••...••• 121-
och för påbörjad halftimme däröfver ... 2:-

Vagn till begrafning i Brännkyrka eller Nacka 14 il 16
kr., i Lidingö 18 il 20 kr., i Djursholm 20 /; 23 kr.
samt f. ö. 20 kr. pr mil f'or högst 4 t:r; 2: - pr
halftimme för öfvertid.

") Se not ••••) å föreg.sida.

i' Rustvagnskörnlng.
, Från tiden, då vagnen enligt beställning är fram.

körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning.
återkommer till hyrkuskverket inom staden, 4 kr,
första timmen och därefter 2 kr. för hvar påbörjad
halftimme; utåt landet 24 kr. per mil för högst 7 tor.

Bestämmelser· vid taxans tillämpning.
1) Vid tidkörning beräknas betalningen från äk-

donets inställelse, där körningen skall börja, till
dess återkomst till hyrkuskverket efter omedelbar
hemkörning.

2) Väntningspenningar. Vid kurskörning utom
tullarna och vid de promenader, som äromednummer
betecknade, medgifves vid framkomsten till målet en
"half timmes väntning fritt. För hvarje därutöfver
påbörjad halttimme beräknas i väntningspenningar
en krona och 50 öre, liksom ock för uppehäll af
hammanlagdt mer än en halftimme under promenad-
"kning utom tullarna.

12:-
14:-
S:-

Att märka vid beställning af hyrkuskåkdon :
Droska och Viktoria, för två personer, äro öppn

åkdon med sufflett.
Landd, för fyra personer, är öppet åkdon, som vi

behof kan täckas ihop.
Char a bane, för" å 8 personer, är en öppen, om:

nibusliknande vagn utan tak. .
Täckvagn är täckt åkdon för fyra personer.
Kupt är täckt åkdon för två personer.
Rysk släde är öppen, för 2 personer förutom kusken

som vanligen står bakpå.
Rack är öppen släde f'6r fyra personer.
TäcA:släde är för fyra personer.
Slädkupt är täckt, för två personer.
Likvagnar tillhandahållas i olika utstyrsel och stor

lekar. •
Barnlikvagn är täckt landå, med plats för barn

liket framtill, utanpå vagnen.
Rus/vagn. 'är arbetsåkdon, afsedt för transport af

möbler och andra skrymmande effekter.
Flakva?n är arbetsåkdon utan sidostöd.

[48~3] Afståndet från Stortorget till;

Albano .
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund ..............•.....................
Biskopsudden ......•.... · 00 •••••••••••

Blockhustull .............................•.
Charlottendal (utom Hornstull) .
Danviks hospital ; .
Danvikstull .
Djurgärdsbrunn (öfver Djurgården) .
D:o (genom :f.redriksh6fstull) .
D:o: (genom Ostermalmstull)
Dragonstallen (g. fredrikshofstuH) ...
Dr?ttningberg,et ~g: Eredrikshofstull)
D:o (genom Ostermalmstull) ......•..•..

Meter.
3,628 Drottningholm (nya vägen) .
3,159 Ehskede .
3,944 Experimentalfältet utom Roslagstull
4,210 Fiskartorpet ..........•....................
4,795 Framnäs .
6,339 Frösunda, Stora .
4,329 D:o Lilla ..........•................
3,080 Fågelsången .
2,900 Grönbrink .. : .
5,062 Gröndal (på Djurgården) .
4,685 Gröndal (utom Hornstull) · .
5,282 Gungan .
3,750 Haga (Gamla) genom }:a Haga grind
3,676 Haga lustslott genom första grind ...
3,901 Dio-d-o genom andra grind .............•

Meter
11,790
4,824
4,860
5,178
3,043
5,813
6,269
4,810
4,175
5,686
4,489

.4,677
6,377
5',255
5,73(1
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[4883-4885]
J

H. 'lCot' oeh ~nskrifter.

I

Meter
Hagalund 5,308 Rosendals lustslott ,; , .......•.

-Hammarby ........•..... 3,717 Roslagstull : .
Hammarbytull 2,390 Rörstrand ., .
Hassel backen 3,325 Sabbats berg .
Hornsberg .. 4,692 Sandsborg .
Hornstull ...•...... 3,135 Sirishof .
Hägersten 7,070 Skanstull .
Jakobsdal ;.. .....•...........•... 3,970 Skuggan .
Johanniehof 3,688 Skuru : ,
Järfva 7,170 Solna kyrka (genom Norrtul1) .
Järla 7,171 Stallmästaregården .
Karlberg (Karlbergsvägen) 4,475 Starrbäcks ekbacke se Litgardets till

D:o (Rörstrandsgatan) 4,121 häst nya kasern.
Konradsberg ..•...... 3,964 Stocksund 7,013
Kristineberg 4,'l69 Stora Sikla 5,582
Kräftriket......... 4,174 Sundbyberg '........... 9,124
Kungsholmstull 3,060 Södra begrafningsplatsen, grinden
Kyrkogården, nya ..............•......... 3,222 n:r 1, cirka :.. 5,180
Källhagen 3,403 Tallkrogen 7,274
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 Tantotull 2,944
D:o (genom lfredrikshofstull) 5,264 Tegeludden ....•...... ; 4,183
D:o (genom Östermalmstull) 5,831 Tranebergsbro .............................•. 4,913
Lifgardets till häst nya kasernbygg-' Täcka udden 5,745

nad, till_porten ',:..............•....... 3,250 Ulfsunda ' 7,224
D:o (från Valhallavagen) ..........•.... 650 Ulrikadal (genom Norrtulj) 8,654
Liljeholmen ' 3,527 D:o (g. Rosl:stull förbi Alkistan) 9,249
Listonhill ......................•............. \ 4,948 Weylandts villa 4,284
Långholmen 4,365 Yär~an, hamnen vid : 4,095
Långpannan 8,227 4-lklstan......... ..••............. 6,184
Manhem 5,175 Ostermalmstull............ .. ...........•• 2,461
Manilla (öfre) ..•........................... 5,285
Marieberg 4,219
Nacka värdshus 6,478 Drottninggatan, från Strömmen till
Nockebybro ..............••............... 10,188 Tekniska högskolan 1,517
Norra begrafningsplatsen, grinden n:r5 4,512 Götgatan, från Södermalmstorg 1,924
Norrbacka 8,913 Hornsgatan, från Södermalmstorg
Norrtnll 8,512 till Hornskroken ],360
Nybohof •................................... 4,189. Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs
Ropsten 4,999 torg till Spårvägsbolagets egendom/ 1,280

Meter
3,889
3,879
8,867
2,989
5,427
3,453
2,678
5,684

12,277
4,863
3,785

[4885] Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull- nu omförmälda, må icke, utan Öfverståt-

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och hållareämbetets tillständ, försäljning bedrif-
dylika ställen i staden skola vara till vas från stånd, bod eller dylikt, eller lå
~.llmänna försäljningsplatser upplåtna, men att den på stället framgående rörelsen' däri-
Ofverståthållareämbetet äger att dels be- genom hindras eller uppehålles, vid bot af
stämma särskilda af nämnda platser fÖl 2-50 kr. ' v -,
försäljning af vissa slags varor, dels i öf-
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- Annonser, affischer eller andra sådana
hållande af ordning och renlighet å salu- tillkännagifvanden må ej uppsättas på offent-
platserna finnas erforderliga. Den, Som liga minnesmärken eller vid -gata eller all-
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller män plats anslås på byggnader, plank eller
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- andra föremål utan ägarens eller dispenen-
seende å åkdons och varors. ordnande å tens medgifvande. .,
ifrågavarande platser genom polisbetjäniu- •
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A Badande. A vissa ställen vid hufvudsta-
g&tor eller andra allmänna platser, än de dena stränder ä!o, på stadens bekostnad,

FINSPONGS ·METALLVERKS A.-:B.
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4885]
anlagda badsumper, som allmänheten mot västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oal:-
stadgad lindrig afgift äger att begagna; och hills västra gräns, utan den åtföljer sin
vare badande under bar himmel och i öp- ägare eller vårdare; börande tik under
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får djurets löptid hållas inom hus. Hundar må
å stadens område äga rum endast å de ej löpa lösa å torg eller allmän plats, salu-
ställen, där sådant sker utan olägenhet el- hall, butik m. m., hvarest födoämnen för-
ler obehag för allmänheten. Den, som i säljas eller tillverkas; ej heller under tiden
s~aden under bar himmel badar uti sjö, 1 april-30 sept. å stadens allmänna plan-
Vik, kanal eller vattendrag, eller för sådant teringar, kyrkogårdar och ofvan angifna
ändamål afkläder sig å annat ställe, än som del af Djurgården .eller utsläppas lösa å
sålunda blifvit anvisad t, böte 2-20 kr.; och gata eller annan allmän plats inom staden
vare samma påföljd för den, som å stadens eller dess område utan halsband, h.•.arå äga·
område badar på förbjudet ställe. rens namn och bostad finnas. tydligt och

Besiktning, se Inspektion, fullständigt anbragta. Ånträffag hund å så-
Buller. Genom Öfverståthållareämbetets dana ställen eller .':'tan dylik~ hal~~a~d, var?e

kung d 8 no 1919 t d d böt för åt upptagen och afford af polisbetjäningen till
skilli' a . slag '~f t·':' s iIg\ e~1 o e~. °k'ld~ stadens hundstall, Sveavägen 118, samt vid
nattegtl'd De 'kt~ oratn be t'~ er'l sars l, Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3

. vucngas e es amme serna aro d f" fl . f d t d 0& fföljande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. . ygn .?r utit e ter ~ss upp a,gan e,.".. ra~t
må äkdo so '" f" dt d . icke agaren eller vardaren inom denna tida n, m ej ar orse me gumml-"t h" t d t ätt k t'ringar k" as e d st' o d Vid f I' a er am ar ensamma sam ersa. er os na-,or n a l gaen e. l ors mg d f" d t d h d hållaf skramlande ods skall åt ärd vidta as till erna or ess upp ~gan e O? ~.n er .
b Il . k ~ S· g . g Hund, som genom skallande stor närboende,
u .rets mms mng. tarkt gnisslande broms- , . tt tid l" t o å d B t, ättni o äkd f' . "d M II ma ej na e l amnas u e a g r. ry es

mra mng a a on ar ej anv~n ~s.. ,e an mot ofvanstående böte 2-20 kr.
kl. 10 e. m. och 6 f. m. ma ej tidningar
eller varor utbjudas med hög röst. (Allt Hundskatt utgöres årligen med .15 kr. för
ofvaustående vid böter af 2-20 kr.) Vid hvarje hund. Under tiden 16-31 januari
renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö- hvarje år skall ägare eller innehafvare af
rande buller i möjligaste mån undvikas. Mel- hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels
lan kl. 10 e. m. och 6 f, m. må vid vite af skriftligen enligt fastställdt formulär i stads-
5-100 kr. följande arbeten ej utföras: .hand- kassan uppgifva, huru många hundar han
tering af järnbalkar, nitning af järnkonstruk- innehar och under året vill behålla samt af
tioner, bergsprängning, stenkrossning med hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga
maskin, pålning, plåtslageriarbeten och bear- skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er-
betning eller omläggning af spärvägsskenor, hållas. Blifver någon senare under årets lopp
såvida. b!lller därige~om uppstår: dock kan ägare eller innehafvare af sådan hund, åIig-
för Särskilda fall ur..dantag medgifvas. Afven ger det honom att senast inom 1 månad
på annan tid skall vid bearbetning af järn- därefter sådant på enahanda sätt anmäla
balkar buller i möjligaste mån undvikas. och då betala skatten. Resande, som uppe-

Damm. Afdamning eller piskning af mat-' håller sig ~ortare. ti~ än ~ månader i.Stock-
tor, möble~, sän~kläder och dylika pers ed- h.?lm, behöfver ej dar ~rlal?ga skat~ for m~~-
lar eller kringspridande annorledes af damm ford hund, ej heller VId langre VIstelse Iör
i större mängd må icke äga rum å sådana annorstädes beskattad hund~. men" bör, om
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf han VIII ha denne sk~~dad fo~.åtgar~e.~mo~
kan förorsakas, och får icke i någon hän- hundar utan skattemärken, gor:,':a?malan l
delse verkställas utom hus å annan tid af stadskassan och deponera skatt for aret, men
dygnet än emellan kl. 8 f. m. och kl. 9 e. m. äger att återfå beloppet mot återlämnande
vid vite af 2-10 kr. af kvitto och märke, sedan han styrkt sin

Dr{ll ärror må uppställas endast på vissa r~tt till ,skat~efrihet. "Försummar någon att
allmän a platser (omkr. 30) och mot särskild till b~skattnlllg anmäla hund, som af ho-
afgift enl. kung. d. 26 april 1912. Hand- nom lll~eh~fves, elJer söker någon att, me-v
kärra, som användes å gator eller allmänna delst orIktig. uppgift el.ler på ...annat ,sätt
platser, skall vara försedd med ägarens namn undandraga sig ~~skattmng, erlagge dubbel
och adress, samt må ej skjutas fram, om den ~un~skatt ?ch. bot~ 5-10 kr. Hundskatt
ej lämnar utsikten fri för den som verkställer ar lika utmatningsgill med kommunalutskyl-
transporten. ' , der. Dä skattemärke förkommit, kan nytt

Hundar. Hund får ej löpa ute i staden eller fä lösas med 25 öre.
å dess område inom den del af södra Djur- Inspektion af automobiler, elektriska
gården som i öster bel\'ränsas af Sirishof':. anläggningar, hissar, kafelokaler oc~
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[4885-4886J H. Ta.xor och ordningsföreskrifter.
bAter. A u to mo bil e'r. För öfvervakande med slakthuset anordnad hvar helgfri inin-
af dels brukbarheten af automobil, dels auto- dag och torsdag 8-1. Då marknad pågår,
mobils lämplighet för yrkesmässig trafik, dels har allmänheten fritt i tillträde. F!5r öfrigt
förarens duglighet att sköta och manövrera är marknadsplats öppen för för~älJa:e med
automobil (se [4890) om automobiltrajik) för- biträden och personer me~ särskildt tillständ
ordnar öfverståthållareämbetet till besikt- söckendagar 6-6, då tydlrgt märkta djur få
ningsmän >lämpligt antal i motorers kon; ditföras, efter veterinärb.esiktning, eller bort-
struktion och skötsel kunniga män>. Ele k- föras. Närmare föreskrifter finnas om mar;k.

,triska anläggningar för telegrafering, nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring
telefonering, belysning eller drifkraft få ej och vård samt ordningen och 'verksamheten
utan öfverståthållareämbetets tillstånd sträcka å marknadsplatsen.
ledningar utanför elektricitetskällans egen' Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig-
d?m. Dessutom u.töfv~ tIllsy'? å anlägg- hets tillständ företa~as å andra än .neda~'
nmgar af sa.kkunlllga inspektörer enl~gt af stående platser, nämligen: Landtmätenqqcken
~tadsfullmäktlge godkända .taxor. Hi ss ar och Humlegården, dels stora allen från Eloras
inom Stockholm stå under tillsyn af 4 iuspek- kulle till Linnestoden dels västra allen frän
törer; en af dessa är tillika kontrollant för Engelbrektsgatan till' Linnestoden och dels
de allmänna hissarna på Söder, Ka f'ål o k 11.- östra allen från Sturegatan till nämnda stod.
ler besiktigas särskild t med hänsyn till loka- Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste-
lens lämplighet för rörelsen af två .besikt .. fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregata'fl
ningsm~n, som fl)..ersättllln~ för hvarje gång från höjden vid Markvardegatan 'til! -Kung-
med 4 a 2 kr. Afven samliugalokaler skola stensaatan. Allen vid nordöstra sidan af
besiktigas . af .bra!1dchef, sta~sarkite~t och Obser~atorieplan från Observatoriegatan till
poliskommlssl;trle, innan de ~a tagas l bruk. Kungstensgatan. Tegnerslunden, dock att åk.
För expl.osI va varor har öfverståthällare- ningen ej får fortsättas å angränsande gator.
ämbetet tillsatt e~ ~ontrol~~nt me~ arvode Vasaparken dels de tre vägar,s?m från
af 2,000: - och for tI!lsy~ ofver olika slags höjden midtför kvarteret Kamelian leda
ångbåtar finnas besiktningsmän för passa- österut med fortsättning inåt' parken, och'
gerareångfartyg sedan 1864, inspektör öfver dels den höjd, som ntgör fortsättning af den
ångslupar sedan 1~73 och sedan 1912 sak- mellersta {If vägarna vid Dalagatan. Krona-
k~nniga för profning af kompete?SeIl hos berqsparken, dock att åkningen ickelår fort.
mindre motor- och fiske-fartygs befälhatvare. sättaS å angränsande gator, Guldgränd, Tantp-
- Namne? å ofvan omnämnda inspektörer lunden, Kapellgränd frå~ höjden midtför
m. m. återfinnas under [17 00]. huset n:r 9 österut till Ö.tgötagataIl, "amt,

[4886J " ".. . Högbergsgatan från H.äckelfjällsgränd väste~tit
Kreatur. Lämnas forspand dragare a gata till Nytorgsgatan. A dessa för kälkåkning

eller a~na~ allmän plats obu~den:. ut~.n ':~.-anvisade platser får dock åkning, hvar<!m nu,
forderlig tIllsyn; eller finnes hast los därstä- är fråga, icke äga rum nattetid eller. senare
des: ~~ler finnas hornboskap, får, ;?et eller än kl. 9 P.!"aftonen; och i. handelse. ,där,#ii;'
SVIn lösa å gata eller annan allman plats des med Ofverståthållareämbetets trltstånd,"
vid a!J.dra tillfällen, än d~. de, ~nder oafbru- sand utströs eller annan .åtg~rd vidteges
ten tillsyn af vårdare, foras till eller från till förekommande af åkmngens utsträck-
bete, eller för v~ttning eller annat angeläg.et niug öfver en viss gräns, vare det förbju<\et"
ändamål framdrifvas, eller på saluplats till att sådant hinder undanrödja. För öfver-
försälj~ing utställas; el~er hafva omförm.äl~a trädelse häraf bötes '2-20 kr. l, , '
kreatur, genom ~nderlaten vård kornmit In K··ttbes·ktningstvång är'i samband med
på aunans gård l staden; eller stannar man, l' kOth' t I" de l' fördt fl', 'o In 8-')
d k . t d f drif b h" . sa, use s opprian Il o ... ,å reatur l s a ram 1'1 ves, o e ortgen f b 1912
därmed å gata eller annan allmän plats; böte e r. '. '. '. !

ägaren eller den, som eljest skulle om krea- Motorcykelåknmg, se Veloeipedå mg.
turet hafva vård eller vållat, att sådant kom' Nötkreatur. Tjurar skola forslas 'i lämp-
mit löst, 2-20 kr. Dragare må icke ställas liga 'fordon under nödig uppsikt eller ock
så, att rörelsen däraf hindras eller uppehålles, livar för sig ledas af två eller' flera män
ej heller fodras eller lämnas från spänd vid samt, då de ledas, vara försedda med nos-
åkdonet annorstädes ii gata eller annan all- ring eller broms. Andra större kreatur,
män plats, än där sädant är tillåtet, vid bot där de icke föras i fordon', skola, högst' två
af 2-50 kronor. i bredd, antingen köras med töm eller ock;

, sammanbundna på lämpligt sätt, ledas, hvar-
Kreatursmarknad för storboskap, kalfvar, vid en person icke må föra flera än två kre-

får, getter, svin ,och hästar är i samband atur. Kreatur, som nu ärO n~mnda,_ In!,
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. ,I [4885}
ICkll~,foras af någon, som saknar for ända- gräfningar uppsamlad jord, sten och grus
mlll~~erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- samt andra fyllnadsämnen, hvilk~ ej ~ppläg-
skap.sdjnr, såsom, kalfvar, får, och svin, få gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd
icke forslas annorledes än i fordon, som äro å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare-
ti)liäckiigt rymliga och i öfrigt for ända- ämbetet medels särskild kungörels~. Den,
målet.lämpliga. Kreatur få icke, där det som vill begagna sådana afstjälpningsstäl-
utan vä.~entligolägenhet kan undvikas, köras len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller
eller ledas å' gata eller annan allmän plats, polisbetjänings tillsägelser i af.seende åde
där liflig rörelse råder eller på sådan all- ditf'örda ämnenas af1assning. Ofverträdelse
män, plats" som icke är för körtrafik upp- häraf straffas med böter, 5-100 kr.. -
låten. Särskildt förbjudna områden äro: Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor/o
å Norr det område, som .omslutes af Ar- affall från fabriker och handtverkstäder
tillerig., Tyskbagareg., Jungfrug., Valhallav., eller annan orenlighet må icke i staden
Odeng., "I'orsg., Klara Strand, G:la Kungs- eller å dess område utföras eller kastas i
holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg., sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg-
L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt gas å isen därstädes, ej heller få de utka-
å Söder området inom Folkungag., Timmer- stas på gator, torg eller andra allmänna
mansg. Krukmakareg., Torkel·Knutssonsg. platser. Användt vatten och andra flytande
och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans- orena ämnen få, så framt de ej sprida sti?
porter må onödigt uppehåll icke ske, och kande lukt eller medföra annan betydhg
skola kreaturen, när de sjöledes anländt till olägenhet, i rännstenar uthällas från kl. 11
staden" föras från landningsplatsen så snart e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och
sig göra låter och senast inom två timmar med september månader samt från kl. 10
efter ankomsten. e. m. till kl. 8 f. m. under återstående

Burar och annan redskap, som i staden delen af året, men i öfrigt vare slikt ore-
eller' å dess område användas för forsling af nande förbjudet; och må ej heller någon
fjäperfä eller dess förvaring vid hamn, Järn- låta urin å trottoar eller,vid offentliga bygg'
vägsstation eller allmän saluplats, skola vara nader eller minnesmärken. Vid inträffad
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- köld må i rännstenar och afloppstrummor
målet lämpliga. .ieke utsläppas vatten i sådan mängd att för

- åkande eller gående hinderlig svallis eller
9renlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger annan synnerlig olägenhet däraf uppkom-

det den, som i stad forslar afträdesämnen, mer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. Ore-
kreatursspillning eller annan orenlighet, att nar någon i staden eller inom dess område
därtill begagna tätt fordon eller kärl samt vattnet uti allmän brunn, källa eller vatten-
jätpv~l i öfrigt tillse, att orenligheten ej ledning eller, på Iannat sätt som nyss är
spilles eller utrimier, äfvensom att hafva sagdt, vid allmänt vattenhämtningsställe i'
fordonet eller kärlet' ändamålsenligt öfver- sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före-
täckt samt icke å gata eller annan allmän tager man vid allmän brunn, källa eller
plats. stanna därmed längre än som af till- vattenkastare eller vid annat allmänt vat-
fälljg anledning kan vara oundgängligen nö- tenhämtningsställe rengöring af kärl eller
digt, Vid forsling å gata eller annan all- åkdon, tvättning af kläder eller annan åt-
män, plats af kalk, malen krita, kolstybb, gärd, så att osnygghet eller hinder vid vat-
rödfärg eller annat dylikt ämne, som genom tenhämtningen uppkommer, böte 2-100 kr.
utspillning eller damning medför olägenhet, Inom hvarje egendom skola, genom hus-
skall, vid bot af 2-20 kr., begagnas tätt värdens försorg, finnas i erforderlig mängd,
och med tjänlig betäckningförsedt fordon. inrättade ändamålsenliga afträden, försedda
Sopor, kreatursspillning, afskräden och slik med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller
orenlighet, hvartill dock ej hänföres afträ- klosettkärl för uppsamlande af den inom
desämne, må icke forslas å gator eller andra egendomen fallande latrin. Den, åt hvil-
allmänna platser på annan tid af dygnet än ken afträde- är till begagnande upplåtet,
fr,ån kl. 11 e. m, till kl. 9 f. m. under maj skall hålla detsamma snyggt samt dels vid
till och. med september månader samt från förefallande behof och, dels, då han från
kl. 10 e. m. Jill kl. 10 f. m. under ätersto- egendomen afflyttar, genom budning i stad-
den ' ~fåret; skolande, i händelse af behof, gad ordning, föranstalta om orenlighetens
drE}nligh~~,som sprider Vämjeligstank, vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så;
fÖ!,satt.~mednågot ämne, hvarigenom olägen- länge, att kärlen blifva öfverfyllda. Brytes
lieten häraf förekommes eller minskas; allt häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet
vid bot, af 5:-50 kr. Afstjälpningsställen får ej hämtas eller å gator eller andra all-.
for;,-csnö,js,affall afbyggnadsmaterialier, vi~ männa,platser forslas å annan tid än eme}-
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lan kl. 11 e. m. och kl. 6 f. m. från den l samband med slakthuset stående inrättningar.
april till den 1 september samt från kl. 11 Denna taxa upptager vågafgifter, kylhusaf·
e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader, gifter, spårvägsafgifter för kreatursforsling
vid bot af 2-100 kr. mellan Söder Mälaretrand och slakthuset,

~48871 afgifter för transport J beha?ldling och j'örsiJ.lj-
Reparationer. Då yttre reparation å, hus ning af villkorligt godkiindt kött samt följande

pågår, utan att platsen utanför .huset är afgifter för undersökning af salt och rökt
inhägnad, skall genom deus försorg, som, svinkött: 25 öre för stycke under 10 kg. \lch
enligt Byggnadsordningen, för behörigt verk- 40 öre för större stycke.
ställande af byggnadsföretag är ansvarig,
på lämpligt sätt öfvervakas, det elyekshän- Soplastningsstationer finD.llol!å följ. stäl- ,
delse. eller olägenhet föl' allmänheten icke len: å Södermalm en station i närheten af I

må af arbetet vållas. Brytes häremot, böte Sodra järnvägsstationen; å Norrmabm; e.nsta-
5-100 kl'. tion mellan Värtabanan och Solnavägen;

samt å Östermalm en station strax norr om
Skyltar. (Öfverståthållareämbetets kun- Östra järnvägsstationen. Dessa stationer hål-

görelse lU/11 1894.) las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un-
Mom. 1. Annonser, affischer eller andra der maj-e-september kl. 4-10 f. m. och under

sådana tillkännagifvanden må ej uppsättas återstående månader kl. 5-11 f. m., hvar-
på offentliga minnesmärken eller vid gata jämte den orenlighet, som uppsamlas å salu-
eller allmän plats anslås på byggnader, plank torgen och vid extra rengöring af andra all-
eller andra föremål utan ägarens eller dis- manna platser, får å stationerna aflassas jäm-
ponentens medgifvande. väl till kl. 6 e. m.

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller Då staden å gata eller allmän plats an-
aunan allmän trafikled skall därjämte föl- lägger trumma föl' afiedning af vatten, älig
jande lända till efterrättelse: ger det ägare af tomt vid samma gata eller

a) Skylt skall säkert fastsättas. plats, därest han ej förfogar öfver enskild
b) Skylt, som sättes lägre än två och en ledning, som af DrätselnämJl.den godkännes,

half meter från marken, må framskjuta högst att, samtidigt därmed att staden på sin be
femton centimeter från husvägg eller plank. kostnad från trumman till tomtgränsen fram-

c) Sättes skylt högre än nu är sagdt, får förer sidoledning, till denna sidoledning föra
den icke framskjuta vid gata af aderton rörledning under jorden för vattens och fly-
meters bredd eller därutöfver mer än en tande orenlighets afledande från tomten,
och en half meter samt vid gata af ringare Där trumma redan finnesaf'stadenanlagd.skall
bredd' mer än en och två tiondedels meter tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid.
från husvägg eller plank. dock att polistnyn- som Drätselnämnden bestämmer och minst
digheten, efter därom i särskildt fall gjord 6 månader förutgifver tomtägaren tillkänna.
framställning, äger att på grund af skylts Ofvannämnda rörledning skall utgå från en
form eller beskaffenhet medgifva längre ut- i tomten anbragt tät samlingsbrunn, täckt
språng. med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt

d) På hustak eller planks öfverkant må galler, försedd med vattenlås samt, där ej
skyltar icke uppsättas med mindreÖfver- synnerligt hinder möter, lagd så' att brun-
s:åthållare~m~etet, efter By,ggnadsnämndens nens utloppsm,ynning kommer .min~~.1,485
hörande, därtill meddelat tillstånd, meter under Jordytan. Kan till följd af

e) Befinnes !,!kyltmedföra synnerlig van- belägenheten vattnet från tomten icke föras
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter till trumman från sådan brunn, hvarom of-
att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom
om skyltens borttagande eller förändring lämplig anordning, som af Drätselnämnden
inom utsatt tid samt förbjuda, att den åter godkännes.
uppsättes oförändrad i ..och lände, i ty fall,
till efterrättelse hvad Ofverstäthållareäm be- [48 88]
tet härutinnan beslutar. . Stensprängning, skott och fyrverkeri.

f) I benämningen skylt innefattas här: Den, som i staden verkställer stenspräng-
äfven skyltens fästen jämte dess öfriga till- ning utan polismyndighetens tillstånd eller
behör. utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik-

tighetsmått eller lossar skott eller afbrän-
Slakthusstadga och ordningsstadga för ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till-

stadens köttbesiktningsbyråer äro utfärdade l' stånd eller med åsidosättande af nödig va.r-
af Öfverståthållareämbetet den 23 jan. 1912. samhet, eller å stadens område ntan nödig '
Samma dag 'är ärven taxa utfärdad för i varsamhet verkställer stensprängning,llossar
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skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5- Tvättbryggor. Ej .~å någon ~v~~ta,
100 kr. skölja eller klappa klader .. eller, forra~~a

. annat dylikt arbete annorstädes a allman
Stängningstider. .~. regel må~handelsbod plats än å de stadens bryggo:, som för så-

hållas öppen från tidigast kl. I till senast dant ändamål äro upplåtna, VId bot af 2-
kl. 8, men på aftonen f?re ~ön- och ~elgdag 10 kr.; ägande allmänheten att dessa bryg-
samt 'under två veckorfore Julafton till kl. 9. gOl"kostnadsfritt begagna.
Matvaruhandel må öppnas kl. 6 och to.baks- .
eller tidningshandel hållas öppen en timme Vakar. Utan särskildt tillstånd af Öfve~.
längre på aftonen än annan handelsbod. ståthållareämbetet må ej någon upphugga l-

... '" eller öppna vak å sjö, vik, kanal e~ler..vat-
Taksno och IS. Tak o~h ra~nor a hus tendrag inom staden eller på eller. l narhe-

skola, på föranstaltande. af husägaren, be- ten af far- eller gångväg å sjö, VIk, kanal
frias från den snö eller IS, som. genom ned- eller vattendrag å stadens område. Detta
störtande k.an förorsaka fara. for dem, s?m förbud gäller äfven i afseende å sådant för-
fä~das förbI;. dock må det ~~ke utan nod- svagande af is, som sker genomu~släppande
tvang ske sa, att den utan~or huset fram- därå af hett vatten från ängmaskin eller på
gående rörelsen dängenom hUl;dras ell~: ?P- annat dylikt sätt.
pehålles; börande husägaren VIdtaga nödiga
åtgärder till förekommande af olycks!l;ände.l- Vatten hämtning. Utan tillstånd af kom.
ser eller olägenhet för allmänheten l följd munalmyndigheten få vattenutkastare, som
af arbetets verkställande. Brytes häremot, äro eller varda ii gator eller andra allmänna
böte 5-50 kr. platser anbragta, ej begagnas til~ vatten-

hämtning med häst och åkdon, VId bot afTeatrar. Biljetter för inträde till spek- 2-10 kr.
takel eller annan tillställning å Kungl. Te·
atrarna må ej, utan teaterdirektionens till- Ved. Kol och ved må uppläggas i källare
stånd, inom deras förstugor, trappuppgå~' eller tjänliga uthus inne å tomt. Allt upp-
gal', ~or~ido:er eller å t~ottoarerna utan~?r lag af ved å vind, som ej är förse?d med
eller mVld. mgållgarn~ till teaterh~.sen säl- brandbotten, är förbjudet, och må ej heller
j~s eller t!ll salu utbjudas åt allmanh~~en, i boningshus å vind med brandbotten .ved
VId bot af 2-50 kr. Under det .?erorda uppläggas utom i högsta nödfall, men Icke
tillställningar äga rum eller allmanheten i något fall närmare skorstenspipa än 0,891
till dem anländer eller därifrån sig aflägs- meter vid bot af 20-100 kr. \
nar, får ej å nämnda stä!len något, .hvad Då 'ved eller dylikt gods skall från åk-
det vara må, säljas eller till .salu utbjudas don aflassaa å gata eller annan plats, må
utan direktionens tillstånd, v.ld bot af 2- sådant icke ske medelst vedens eller godsets
10 k~. Ej må någon röka CIgarr eller to- afstjälpande från ~kdonet. Tillstån? till
b.ak inom Kungl. Teatrarnas sa.I0nger~.kor- sågning eller huggning af ved eller v.lrke a
ridorer, trappuppgångar eller inre .ror~~u·gata eller annan allmän plats må polismyn-
gor under spektakel eller annan tlll~ta!l. digheten medgifva endast l det fall, att. an.
ning därstädes el.ler då. allmänheten dart!ll nat tjänligt ställe för berörda ändamål Icke.
anlän,?er ell.~r dän~:än Slli:aflägsnar, - .hvll- finnes att tillgå eller lämplig~.n kan bere-
ket forbud afven galler for alla andra l sta- das' börande vid arbetets verkstallande noga
den eller å dess område belägna allmänna tills'es såväl att allmänna rörelsen icke hi:lid-
teatrar eller lokaler för uppförande af of- ras som ock att arhetet utan uppehåll
fentlig~ .röreställni~gar, ~åsom skådespel, bri~gas till slut j och skall gatan eller pl8;~'
konstridning och dylikt - VIdbot af 2-10 kr. sen genast efter fulländadt ar~ete rengo-

Trottoar. Ingen må å densamma åka ras genom dens försorg, s0,?1låt1t de~.samma
eller rida ntom vid färd däröfver mellan förrätta. Bryter någon haremot, bote 2-
gård och gata ej heller dit uppföra fordon 50 kr.. • .
eller dragare' eller på annat obehörigt sätt V~loclpedaknlllg, se nedan efter Auto-
upptaga eller afstänga trottoaren för de mobiltrafik.
gående. Ej må trottoar begagnas af den, [4§ 89J .. .. .
som bär börda hvilken till följd af sin A ka nd e, ridande och gående. De~ ar for'
storlek osnygghet eller annan sin beskaft bjudet f~r en kvar att köra. eller r~.~i!for-
fenhet ' är de gående till hinder eller anna- tare än l gåe~de eller skridt på följande
men. Bryter någon häremot, böte 2-50' kr. gator och allmanna pl~tser:
Fotgängare, som å gångbana möter annan Västerlånggatan, Prastg~tan, Skom~a:.e ..
fotgängare, bör hålla till vänster. gatan, Svartmangatan, Kmdstugatan, ",kar-
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[4889J H. Taxor och ordningsföteskrifter.
g,årdsgatau, Köpmangatan, .Baggensgatan, kör eller rider framför, är skyldig hålla
Osterlånggatan, Järutorgsgatan, Tyska Brin- undan åt vänster. 'Det är icke tillåte~ a~t,:
ken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, Beni- köra eller rida förbi annan körande eller
kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Mälar- ridande i gatukorsningar eller å platser,
torge!!, å de delar, som ligga utmed järn- hvarest en stockning i trafiken därigenom
vägsviadukten, Slussbroarna, Nya Kungs- kan uppstå. Där två eller flera körande
holmsbrons svängbro, Helgeandsholmsbron ej kunna komma fram på en gång, skall
samt gränderna, i staden inom broarna. Å den, som kör arbetsåkdon, lämna vägen
nedan uppräknade gator och allmänna plat- fri för personåkdon samt den, som kör
ser är det icke tillåtes att med arbetsåkdon olassadt arbetsåkdon, för lassadt. Körande
köra fortare än i gående: Staden inom bro- och ridande åligger, när någon är i vägen,
arna med undantag af vägen frän Riddar- att i tid, ropa: Se upp l , och' i händelse af
holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid- behof sakta fa,rten eller stanna. Körande
darholmshamnen, Slottsbacken, Skeppsbron skltY- vika undan för person, ~om står vid
samt platsen nedanför Lejonbacken å ömse hållplats eller hållstation för spårvagn för
sidor om Norrbros förlängning, Norrbro, att stiga, på spårvagn eller å sådan plats
Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobs- stigit af spårvagn. Då körande å plats, där
gatan mellan Västra Trädgårdsgatan och trafiken är liflig, saktar farten, skall han
Malmtorgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gus- höja piskan till tecken för körande, som
taf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- följa efter. Den, som icke kan köra eller
trädgårdsgatan, Biblioteksgatan, Regerings- behandla. dragare, va~e sig, att detta berOl:
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- af okunnighet eller bristande kroppskrafter,
kulesgatan, Malmtotgsgatan, Hamngatan mel- äfvensom den, som icke fyllt sexton år, må
lan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, icke å gata eller allmän plats köra i traf.
Lästmakaregatan mellan Regeringsgatan och Den som gjort sig skyldig till förseelse
Oxtorget, Oxtorget, Oxtorgsgatan, Hollän- mot nämnda föreskrift, kan af Öfverståt-
daregatan söder om Kammakaregatan, hållareämbetet förbjudas att köra il. allmän
Fredsgatan. Drottninggatan söder om Teg- plats eller gata, förrän han sty!kt, att han
nersgatan, Södermalmstorg, Götgatan mel- äger erforderlig skicklighet. Körande och
lan Södermalmstorg och Sot Paulsgatan, ridande äro skyldiga hålla vägen fri för
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag- tågande militärtrupp, liktåg och andra pro-
valdsgatan, Sot Paulsgatan mellan Ragvalds- cessioner, utryckande brandmanskap, brand-
gatan och Götgatan. Där genom anslag kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryckande
eller annorledes finnes utmärkt, att gata är polispiketvagn och spårvagn. Vid körning med
afstängd mr trafik af ):örande eller ridande, arbetsåkdon ,är det körsvennen förbjudet att'
skall sådant lända till efterrättelse. Kö- ligga på åkdonet äfvensom att därå intaga an-
rande leller ridande skola öfverallt där hin- nan plats, än livarifrån han kan hafva hästen
Jer ej möter, hålla på vänstra sidan af väl i hand och har fri utsikt framför sig
körbanan och den, som kör arbetsåkdon, så Finnes ej sådan plats eller är lasset af den
nära gångbanans ytterkant som möjligt, 'dock beskaffenhet, att hästen anstränges eller an-
så att ingen del af åkdonet eller dess last nan olägenhet uppstår genom att körsven-
skjuter öfver gångbanans kant. A gata, nen befinner sig på åkdonet, skall han gå
hvilkens bredd medgifver, att fyra åkdon bredvid detsamma. Ingen får gå på gång-
kunna uppställas i bredd, böra arbetsåkdon bana medan han kör. Det är körsvennen
hälla närmast till vänster samt personåkdon förbjudet att på gatorna onödigtvis smälla
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt. eller svänga med piskan. När någon stan-
Nödgas körande eller ridande att på någon nar med åkdon på gata, hvilket icke får
plats lämna körbanans vänstra hälft, skall ske onödigtvis, skall, där annan plats ej,
han så snart hindret passerats åter vika blifvi t eller vid tillfället varder af polis-.
af till körbanans vänstra sida. Skall kö- myndigheten anvisad, hästen med äkdo-
rande eller ridande stanna på körbanans net ställas längs körbanan så långt åt si-
högra sida, må körbanans vänstra sida ej dan däraf, som kan ske titan hinder eller
lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- olägenhet för rörelsen å vidliggande gång
ning om gatuhörn skall ske till vänster nära .bane, Ingen får stanna med häst eller åk-
körbanans vänstra sida och till höger i stor don framför gatumynning eller i gatukors
båge. Körande och ridande, som möter eller så långt fram i gatuhörn, att .hinder
annan körande eller ridande, skall hålla åt eller olägenhet däraf kan uppstå för dem,
vänster. När någon bakifrån kör eller ri- som skola köra om hörnet, eller att gång-
der förbi annan körande eller ridande, skall bana stänges. Där åkdon står videna si-
det ske till höger i traf, hvarnd den, som dan af gatan, är det _förbjudet att med åk-
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. ,
don stanna vid motliggande del af gatans i Yxsmedsgränden,
andra sida, så framt mellanrummet ej läm- Lejonstedts gränd,
nar tillräcklig plats för obehindrad färd
med 2 äkdon samtidigt. Nu meddelade för- [4890J
bud gäller dock icke för den tid, som åt- Automobiltrafik. Från början af 1917
går för åkandes i- eller urstigande. Gods gäller K. Maj:ts förordning af d.' 30 juni
af betydlig längd- eller stort omfång må 1916 om automobiltrafik. (Nr 315 i Sv. förf.-
icke utan nödtvång bäras eller med åkdon saml. för 1916.) I denna meddelas föreskrif-
forslas å gata, där liflig trafik råder. Ar ter bl. å. 1) om automobils beskaffenhet, 2) om'
gods af beskaffenhet att vid transporten besiktning af automobil m. m.;: 3) om regi-
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- strering af automobil och om igenkännings-
nerligt hög grad åstadkomma hinder eller märke, ~ om efterbesiktning af automobil
olägenhet för trafiken, ~år det med åkdon och om förbud mot automobils användande,
forslas å gata endast enligt polismyndig- 5) om automobilförare, 6) om körning med
hetens tillständ och föreskrifter. När gods automobil, 7) om yrkesmässig automobil-
af stort omfång skall med åkdon forslas till trafik, 8) om resande utl,nningars automo-
eller från hus, får af- eller pålassningen icke biler, 9) föreskrifter i afseende å förordnia-
ske på gatan, om detta arbete lämpligen kan gens efterlefnad, 10) om motorcykel, och
verkställas inne på tomten. Det är ej till- 11) öfriga föreskrifter. - Därjämte har en
låtet att utan nödtvång lp,ta åkdon dragas i kungörelse samma dag utfärdats om, formu-
släp efter annat åkdon. På arbetsåkdon fär lär till körkort för automobilförare 'm. m,
gods icke lassas på sådant sätt eller i sådan (Nr 316 i Sv. förf.-saml. för 1916). - Slut-
mängd, att nägon del af lasset kan falla af, ligen har tillkommit en ny lag angående
eller ock större hinder eller olägenhet för ansvarighet för skada i följd af automobil-
trafiken uppstår, än som är oundgängligt. Ar- trafik. (Nr 312 i Sv. förf'-saml. för 1916).
betsäkdon, som tillhör invånare i hufvudsta- Igenkänningsmärket för Stockholms stad

'den, skall, när det där användes till körs- är A (framför numret), för Stockholms Iän •
101', vara försedt med skylt, hvarä ägarens B, för Upsala län C och för Södermanlands
fullständiga namn eller firma samt hans län D. - Dessutom finnas särskilda detalj-
adress finnas utsatta med tydliga, minst bestämmelser rörande å hvilka gator i Stock-
mo centimeter höga bokstäfver. Ager han holm olika slags automobiler få färdas.
flera arbets åkdon, skall hvart och ett af' _ .
dem därjämte vara märkt med sitt särskilda Velociped- och motorcykelåkning. (Öf-

i ordningsnummer, anbragt på skylten, med veratåthällareämbetets kungörelse 1°/51915).
tydliga minst nio centimeter höga siffror. a) Utan särskildt tillstånd af Öfverståt-
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, hållareämbetet får velocipedåkning på all-
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften män plats äga rum allenast på, körbana
utan svårighet kan läsas af den, som be- och följaktligen icke på väg, som enligt där
finner sig bakom åkdonet, och får icke uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt.
skylas. Hjulringar och skenor på arbets- b) Velocipedåkning tilllUes ej heller på föl-
åkdon, som tillhöra invånare i hufvadstaden jande ställen: Västerlånggatan, S. om Stor-
och där användas till körslor, äfvensom på kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt
omnibusvagnar, .förspända med två eller Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan och
flera hästar, skola hafva en bredd af minst Regeringsg.
tio och en half centimeter, så framt icke Den, som fårdas på velociped, åligger att \
hjulens genomskärning är minst en och en åka med långsam fart dels i gatuhörn och
tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- invid gångbana, dels äfven där trängsel rå-
målsenliga fjädrar eller äro försedda med der eller fara för sammanstötning eljest kan
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- uppstå. (Med långsam fart förstås en has'
kärror eller andra fordon. som fortskaffas tighet, som ej är större, än att en fullväxt
med handkraft, fä icke skjutas fram, när man med rask gäng kan följa med veloci-
de äro så inrättade eller lassade, att den peden.)
som verkställer transporten ej har fri utsikt e) Vid färd skola pi velocipeden finnas:
framför sig. 1) säkert verkande broIhs och ringklocka;

Vid vite af 5-20 kronor ~r det körande 2) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt
och ridande förbjudet att meäan kl. 6 f. m. bakåt på svart, stadigt lästad plåt med hvita
och 9 e. m. färdas annat än i sydlig rikt- upprättstående siffror, minst åtta centimeter
ning å Stora Nygatan, i nordlig riktning å höga, öfverallt minst sju millimeter breda
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gäsgrän- och med minst sju millimeters afstånd Rå
den och Kåkbrinken samt i östlig riktning väl mellan hvarje siffras jämnlöpande delar

[4889-4890]
Schönfeldts gränd och
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[4890-4910J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
som mellan de särskilda siffrorna; samt dess- Auditorium ...............................•.... 1,7&1
utom 3) under den del af dygnet, då gatu- Baptistkyrkan, Observatorieg. 4 .....• 500
lyktorna hållas tända: vid eller framom styr- > Norrlandsg. 21......... 270
stången Baptistförsaml. Bergsg. 46 stora salen 630

dels, i velocipedens längdriktning, tydligt > mindre > 21$0
nummer, anbragt å hvardera sidan på svart, Berns salonger vid utskänkning 1,681
stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften vid andra tillfällen 1,650
i punkt 1, dock att måtten må kunna in- Betelkapellet, Malmskillnadsg. 48 D 1,160
skränkas till motsvarande 6 och 5, dels äf- Betesdakapellet, Smala gränd 5 350
ven lykta med tändt ljus, hvars sken tydligt Betesdakyrkan, n. b. o. 1 tro ... 600 + 1,100
synes på afständ och på bägge sltiorna full- Betlehemskyrkan........................... 800
ständigt belyser sist nämnda nummer. Biografpalatset, Hornsgatan 9 & 11... • 575

Numret får icke under färden vara skyldt. Biologiska museet ............•.... 200
Föreståndaren för polisens centralafde1'bing Blanchs kafe 375

bestämmer det nummer, velocipeden skall Blanchs teater 265
föra, och lämnar därom skriftligt besked till Blasieholmskyrkan 2,600
ägaren, när denne själf eller genom annan Brunkebergsteatern.............. 480
anmäler sig å afdelningens station samt uPP' Centralbadets simhall, Drottningg. 88 300
gifver namn, yrke och adress. tennishallar d:o 600

d) Vid färd inom staden eller på (Södra) Centralsalen, Gila KUI!gsholmsbrog.38 210
Djurgården är förbjudet att med båda hän- Cirkus på Djurgården..................... 1,997
der släppa styrstången, att framdrifva mer Djurgårdskyrkan ...................••.....• . 250
än 2 velocipeder i bredd samt att onö- Djurgårdsteatern 537
digtvis eller för öfning åka annorledes än Dramatiska teatern ,.................. 976
rakt framåt. . Ebeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 750

e) Den som färdas på velociped åligger: Elimkapellet, Storgatan 26 486
att öfverallt där hinder ej möter hålla på Engelbrektskyrkan 1,483
vänstra sidan af körbanan; att vid möte med Engelska, nya, 200

-äkdon eller'ryttare hålla åt vänster; att vika Ersta kapell ,.. 700
undan for spårvagnspassagerare vid hållplats; Folkets hus: Sal A 731, sal, B 389,
att vid gatuhörn vända åt vänster nära kör- sal C 207, sal D 209, sal E '126,
banans vänstra sida, men åt höger i stor sal G 51, sal O 80.
båge: att, när fara för sammanstötning kan Folkteatern ...........................•....
uppstå, gifva signal med ringklocka; att vid Franska kyrkan, Humlegårdagg. 13
färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida, Frälsningsarmens lokal, Östermalms-
föraren går; samt att färdas varligt förbi gatan 26 ........................•........ 1,300
hästar och stiga af velocipeden vid möte Frälsningsarmens lokal, Lilla Glas-
med häst, som visar sig orolig, äfvensom bruksgatan 10 .
när det eljest är af behofvet påkalladt, Frälsningsarmens lokal, Kungsholmsg .

• for undvikande af olyckshändelse. 31 .
, /) Det i § 3 Ordningsstadgan för rikets Föreläsningspaviljongen, Bergsund .

städer gifna forbud att å gata, torg eller Grand Hotells konsertsal .
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Gustaf Vasa·kyrkan .
vid' vändningar i gatuhörn eller vid färd Gustaf Vasa församl:s kyrkosal, Väst-
mellan gård och gata köra annorlunda än mannag. 63 ........................•..... 156
med stor varsamhet skall äga tillämpning Helgalundskapellet... 300
jämväl å velociped- och motorcykelåkning. Hjorthagens kapelL...................... 680

Hotell Fenix balvåning 500, 250, 235
Hushållsskolan, Jakobsbergsg. 15... 150

[49 10] Allmänna lokalers utrymme är i Högre Realläroverket på Norrmalm
hygienens, ordningens och trygghetens in- aulan \ .
tresse af polismyndigheten beräknadt för gymnastiklokalen .
nedanstående högsta antal samtidigt besö- Idrottsparkens tennispaviljong .
kande: Immll.nuelskyrkan .
Adolf Fredriks kyrka..................... 1,400 Imperial biograf Regeringsg. 7 .
Akademien för de fria konsterna... 280 Intima teatern .
Alhambra teater 305 Jakobs kyrka .
Ansgariekyrkan, Brännkyrkag. 88... 250 Johannes kyrka ..•........................
Arbetareinstitutets nedre våning, Katarina forsamlingshydda .

Klara N. Kyrkogata 8 ..•....•........ 478 .Katarina kyrka .

477
200

800
730
300
450

1,750

778
400

1,659
2,400

662
384

1,QOO ·i
1,300

120
1,950
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Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden- Odeonteatern 723
gatan 20' '............ 5000scarskyrkan 1,428

Klara kyrka .' 1,40QOscarsteatern 1,150'
Konstnärsklubben, Smälandsg. 7...... 175 Restaurant Grand National n. b 700, 190,350
Kristallsalongen 930 Ryska kyrkan 90
Kristliga Förening-en af Unga Män Röda kvarn, Biblioteksg. 5.............. 863

(K. F. U. M), Birgerjarlsg. 35... 546 Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. '900
> Hornsg. 50 161 > l tro 200

K. F. U. K. Brunnsg. 3 480 S t G" k k K h I 472
> Hornsg.188............... 50 S:t porjnk r a'AdunHs d mten.. ·i·ö 600

Kungl. teatern 1,264 Sk au s yr an, . re r. org '>0000
Kungsholms församl, kyrkosal, Parm- ansen . - ,

mätareg. 3................. 275 SkausensHf:.illuffttstetater,............. 2'436846
K h J k k 1"00 ) og o e .ungs o ms yr a........................ ,0 Sk h l k k 1400
Kungsholms realläroverk högtidssalen 625 epps o ms yr-an........................ ,

) > gymnastik- Slottskapellet . .. .. .. 800
salen . 400 Sofi~kyrkan 1,383

K' kl bb G ft '>4 A 180 Stadion 17,700
vinno u en, re ureg. ~ Stefanskapellet (+ 100 i lilla salen). 412Landtbruksakadem., Mästersamuels-
gatan 47 175 St~~:ghgO.I~~8H~~.~~~:~~ ~.~:~.'~~~:.t.- 400

Lutherska missionshuset, Högbergs-
t 27' A 1000 Storkyrkan 2,000ga an ; , St t t Göt 49 855

Maria kyrka................................. 1,900 S orakeateertn, og. .. 1,099
Mariasalen, Brännkyrkag. 187 110 S~dns a I a eH~ ·Äii· L.' ·k·
MMattted~stkkyrkkan·..U ]·.. ;d..: 1·2.. 880607°a:l:

a
. ~.~ ~~~~ ~ ~~.~~.~~..~ 800

e o IS yr an, p an sg. Söd t t 528'
Missionshuset, Kungsg. 88, stora salen 600 o ra ea ern .

) mindre > 140 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7 700
Mosebacke variete 899 Tyska kyrkan 1,000

) vi~terträdgärd 200 Vasateatern '............................. 676
Musikali,ska akademiens orgelsal., 350 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b.... 333

) ) stora sal... 1,009 . . > läktare 200
Mälarbadet (simhallen jämte läktaren) 500 ViktorIateatern............................. 469
National, se Restaur. Grand National. Viktoriasalen (+ 125 i lilla salen)... 420
Norra latinläroverkets högtidssal...... 1,250 4-nkehusets kyrka 230
Novilla 536 Östermalms församlingshydda vid
Nya Elementarskolans samlingssal, .. Skepparegatan 593

Slöjdg. 2 600 Ostermalms kyrka 2,000

.Skandinavieas Största Lifförsäkringsbolag: TH ULE




