
[4877] H. Taxor och ordningsföreskrifter.

H. Taxor och ~rdningsföreskrifter.
[4877] Utdrag ur Taxa å hamnafgifter i Stookholm för 1914-1918.

A) För fartyg (båtar pråmar). denn •• punkt sä~s, åtnjuter samma nedsättning. ' .' I som det ordma rre fartyget.1:0) Hamn&fgift erlägges hvarje gång både vid an·.. . .. . .
kommande och afgående: 4:0) Ansöken ..om nedsättmng ~h amnafglften, .efter.

a) fö" fa,.tY9 aj' 10 tons nettodråktiahet eller hv,,:d nu ar sagt, skall, åtfdljd af pla~ (rurltsta),
dä,.utöjve,., ingtfvas tfll hamnstyrelsen, som profvar huru-
då det anko;"mer omedelbart från eller afgär vida en1igt pl anen .de för n~dsä~tningens ätnju-
omedelbart till tande föreskrtfna Vlllkore~ äro for handen ..

utrikes ort för hvarje ton ..••...••..•... 10 öre, Varde~, eft~r det ,:,:edsattnmg., hamnaf~lften
inrikes ort f(jr öppet sege{fa,.tyu pr ton 3. medgIfvlt~, for nedsättningen galland~ villkor
inrikes ort for annat .tä,.tyU pr ton... 5. ,?ke rullgiorda, skal~ utofver ~rlagd ~fglft ytter-

b) för fartyg af mindre än 10 tons netto d,.äktig llgare bet alas hV&.<;l'hamnafgifen brister enligt
het; ofvanstående bestammelser.
då det ankommer omedelbart frän eller afgår 5:0) Afgift 'enligt denna taxa erlägges jämväl för pas-
omedelb art till sageraref artyg, som .göra resor mcUan särskild a
utrikee ort för stycket •••••••••••••••... 50 öre ställen inom hamnområdet.
inrikes ort för stycket .. •••••.•••• 25' Il:o) För fartyg, som under loppet af ett dygn mera

Anm. Brutet tal af ton beräknas icke. . än en gäng besöker hamnen, äfvensom för så-
2:0) Den, som med egna eller förhyrda fartyg tfll- dana fartyg, som inom hamnen befordra pasaa-

handahäller aUmänheten reguljära linjeförbin· gerare, erlägges afgift endast en gång för ankom-
delser meUan Stockhohns hamn och viss annan mande och en gäng för afgående om dygnet.
ort efter på förhand uppgjord' och af hamnsty- 7:0) För fartyg, som endast passerar hamnområdet
relsen godkänd plan, erlägger för å linjen insatta ut an att därinom aflämna eller mottaga passage-
fartyg: rare eller gods, erlägges i ett för aUt hälften af

a) 60 procent af den under 1:0) stadgade .\lfgift: den här ofvan för ankommande fartyg stadgade
vid fart pä inrikes orter eUer vid Ostersjön, afgift. Sådan nedsättning i hamnafgiften må åt-

Kattegåt och Skagerack belägna orter intill Ska- njutas äfven då fÖr slussens passerande fartyget
gen-Lindesnäs. då något af fartygen å den an- måst lättas genom lossning af gods, under vill-
gifna linjen minst två gänger i månaden ankom- kor dock att det sålunda lossade godset, utan
mer till och afgll.r från Stockholm, ändring af destinationsorten, af fartyget s,jälft

vid fart pä längre bort belägna orter intill Do- vidare befordras. .
ver och Calais å ena sidan samt Skottlands nord- 8:0) För fartyg, som besöker först Stockholm utan
ligaste punkt och Stadt Odde på Norges västkust att här mottaga passagerare eller gods och där-
å andr •• sidan, då något af fartygen å den an- efter plats i stadens, närhet, belägen vid eller
gifna linjen minst rn gäng i månaden ankom- hitom Vaxholm-Oscar-Fredriksborg-Baggens-
mer till och afgär från Stockholm, samt stäk~t åt Salfsjöaidan och Bockholmssund eUer

vid fart på attägsnare inom Europa, dock ej i Skansholmen åt Mälaresidan, samt därifrån, ut an
Grekland eller vid Aegeiska och Svarta hafven att å sådan plats mottaga passagerare eller gods
eller vid sunden dem emellan belägna orter, till Stockholm, omedelbart återkommer till Stock·
då sådan ankomst och afgång inträffar minst en holm, erlägges icke afgift vare sig vid afgången
gång hvar sjätte vecka; till eller vid återkomsten från ifrågavarande plats.

b) 10 öre pr ton enligt fartygets handlingar lossat 9:0) Från hamnafgift fOr fartyg äro befriade:
eller lastat gods (en ton räknas efter omsfändig- a) båtar (farkoster) af tre tons nettodräktighet eller
heterna lika med 1000 eller 1016 kg. eller med därunder;
en kub.vmeter eller 40 eng. kub.vr., uvarjämte en b) fartyg, som tilThör kronan, eller som af kronan
standard trävaror räknas lika med 2 1/2ton) vid förhyrts samt är bemannat med kronans folk och
fart på i Grekland eller vid Aegeiska och Svarta förer örlogsflagg, så ock fartyg, som tillhör främ-
hafven eller vid Bunden dem emellan eller utom mande nations örlogsftotta,
Europa belägna orter, då något af fartygen minst e) följande fartyg, då de icke begagnas till att mot
en gång varannan månad ankommer till och af- afgift föra.passagerare eller varor, nämligen:
går från Stockhohn, dock att afgiften, på detta fartyg, som tillhör svenskt eller utländskt pri-
sätt beräknad, hvarken vid ankomsten eller vid viIegierat segelsällskap;
afgången får öfverstiga 60 procent eller under- fartyg, som genom inredning eller utrustning
stiga 25 procent af den under 1:0) stadgade afgift. visas vara afsett till dykeri- och bärgningsf'6retag

Hvad i denna punkt är sagt gälle äfven, då äfvensom verkstadsfartyg och pontonkranar;
flera- förena sig om uppehållande at viss ång- bogseringsfartyg, då det bogserar annat fartyg
båtslinje. samt dessutom vid färd omedelbart töre eller

S:o) För fartyg, som under loppet af minst en månad efter införande till eller utförande från hamnen
i regelbunden fart pli viss linje hvarje söcken- af annat fartyg;
dag minst en gång ankommer till och afgår från fartyg vid prof- och besiktningsresa ; . I
hamnen, erlägges endast 40 procent af den under d) fartyg, som till följd af storm, sjöskada, för un-
1:0) stadgade afgift. dergående af reparation eller för trängande nöd

För fartyg, som under viss del af året kommer anlöper hamnen eller efter utgående från hamnen
i åtnjutande af här ofvan i denna punkt medgif- för motvind eller på grund af ••nnat dylikt hin-
ven nedsättning i hamnafgifter och under annan der dit återvänder, innan den tillämnade resan
del af äret i fart å samma linje minst tre gånger fullbordats, under förutsättning att fartyget icke
i veckan ankommer till och afgär 'från hamnen, där lossar andra varor än dem, som i fartyget
erlägges under sistnämnda tid 60 procent af den åter intagas, och ej heller. i öfrigt intager andra
under 1:0) stadgade afgif't. varor än skeppsf6rnödenheter för fartygets be-

Fartyg, som tilW'lligtvis insättes jämte eller i hof, såsom proviant och kol, samt ej heller af
ställ.t för ordinarie fartyg ä linj~, hvarom i lämnar eller mottager passagerare;
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Taxa' å hamnafgifter m. m.
fartyg, som anlöper hamnen ailenast för inta-Humle .....•.•..•......••.....•..•.•.•

gande af proviant, kol eller skeppsförnödenheter Hö •••.•.••.•••••.•..........•.•••.....
'or fartygets behof, men utan att därstädes in- ister och flott, äfven konstgjordt
taga annat gods eller lossa och ej heller afiäm- Jute ..•..••••.................•........
nar eller mottager passagerare; Järn, se Metaller,
stadens fartyg, som användes fijr stadens räk- Kaffe och kaffesurroaa; .
ning. kakao, malen eller rifven ...•.....

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

liumkarbonat) •.•. »10 Jl 5:t
kaliumnitrat (salpeter) »20 • 5 »
i andra föreningar, ej spec. och
ej hänförliga till gödningsämnen »10 » 5 »

Kalk: osläckt eller släckt ......••• » 1» 1 •
Kautschuk, se Guttaper-ka.
Kemikalier; råvaror ej spec. •••... » 10» 5»
Kli, se Spannmål, omalen.
Knallhattar (tändhattar) .......•• »100» -»

» BO» -» Koks, se Kol.
Kol: Sten., koks och briketter...... • 2. 2.
Konserver; kött af nötboskap eller

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

Konstull (shoddy) .............•....
Koppar, se Metaller.
Korinter •
Korkbark »

1» 1» Korkmattor se Linoleum.
Kreatur: hästar och stor boskap .•

kalfvar, får och svin .. ,
Kreatursfoder, ej specificeradt •••
Krita, omalen, malen aller slammad
Krutem akarearbeten, se Lervaror,
Kött och Fläsk » 15» -»
Lera: eldfast och annan............ » 1» 1)
Lertsaror : tegel': eldfast, äfvensom

mur, cement, kalkaand-, fasad-
o. taktegel m. m. (oglaserade)
samt trottoarsten m. m.•.. 1,000 st. 50» 50»
fasad- tak- m. m. gla.erade... » 75» 75.
golf- och väggplattor enfärgade
och oglaserade ........•......••• det 10» 10'»
golf- och väggplattor flerfärgade
eller glaserade .................• » ljJ »' '15})
porslin, fajans och lervaror ej
specificerade .••.....•...••••••••.
kaker' och krukmakaregods, •••
rör o. brunnar .••.....•........

Lin, alla slag .....••..••••••••...•.••
Linoleum (korkmattor) ••.... ~.....

fiu~p ::::::::::::::::::::::::::::::::'.
Mojs, se Spannmål.
Malt, se Spannmål malen.
Maltdrycker :på fat ••....••.....•.

på andra kärl .......••••••••...
Mandel ....................•........•
Margarin, se Smör.
Marmor, se Sten,
Mastein- och vagnssmör;a » 25» 10))
Maskiner, redskap och verktyg

samt färd.iga delar af sådana » 10» 10 D
Melass: fast eller tlytande, ej hän-

förlig till sirap saintmel.asafoder I :& S D 5»
Metaller: järn och stål: I

tack-, ba.llast-, skrot-, ...••...•.••
mangan-, krom- och wolfram. ..
göten och smältstycken •..•••...
valsadt och hammarräckt, smidt
eller valsadt för vidare bearbet-
ning, rör, plåt, spik, söm, bal-
kar och järnvägsskenor .••.•••••
hästskor, bult, muttrar o. nagel
gjutgods, •••••..•..••.....•••••••
plåtkärl ..••••..••••..•.•••••••...•
tråd, valsad eller dragen ••••••
alla öfriga arbetade järnvaror
andra slag, oädla:
oarbetade samt skrot ..........•.

'\ '~

f)

B) För varor, som lossas i hamnen och
föras öfverhamninrättningen tillhörig kaj

eller brygga.
Kommande från

Alun ..........•......................
Asfalt .
Beck ' .
Benmjöl, se Gödningsämnen. •
Blomsterlökar och blomsterrötter
BLI{, se Metaller.
Blånor, se Hampa.
Bomull .

• affall och trassel. .
Brännvin, se Spritvaror.
Bårde~ se Pappersarbeten.
Bärsaft; se V,n.
Bönor~ se Spannmål, omalen.
Cement ....................•.........
Cementplattor, se Sten,
Chilisatpeter (natriumnitrat) •.....
Choka lad , .
Dref och drefmat .
Fett ej spec .
Fikon ............•.....................
Fiste, saItad, inlagd, torr eller rökt

sill och strömming •••........
... all annan ....••..••••..••...••

~~~~rs~ ·j;ie;::·· .. ··················
Fläsk, se Kött.
Foderkakor, hela och krossade,

samtfodermjöl .
Fruktsaft, se Vin.
Frö, hamp-, Iin-, rof- och raps- o.

andra slag, ej' hänförliga till
spannmål ...••••...•••..••••..••••

Färf/er och färr;,ningsämnen:
Indiao, koehenilj, anilin .

målarfarger o. alla andra slag
rödfärg •......•.•..•........•.....•

FÖ/'spinmngsgarn, se Tågvirke.'
Garn: jute ••...............••...••...

alla andra slag .....••...........

g~,b~i~ij~;"iii;k~;;'~~iipid~":::
fönster-, spegel- o. andra slag

Glueerin : " .
GrV'!': af spann~ål. .•....••..•......

rIsgryn ...•..•.....•••..••••...•••
andra slag ......••.........•......

Guttaperlea och leautschule:
oarb. o. affall ","
skodon ...................•...•...
andra slag .

Gödningsämnen "
benmjöl, natriumnftrat, kalcium-
nitrat, ammoniumsulfat, super-
fosfat. tomasfosfat , fälld kalci-
umfosfat, kalisalter ätvensom .
andra ej specificerade ..•......

Halm, oarbetad ••••••••.••...••..••
Hampa .
Harpois, se Harts.
Harts och Harpois ..............•.
Hudar och skinn.'

oberedda, lårska eller våtsaltade
torra ~ , .
beredda ...............•••.........
affall ..•....••.........•••.••••.•••

Utrikes Inrik.
ort. ort.

dct 56., -ö.
» 5» -»
» 5» -.

) 25)
» 5»

• 5»» 50»
» Hj".
» 25 D

» "'»
» 5:1 5»
» 10) 10»
• 25) -)

» 15.
• 15)
• 5"
» 10»
» B5»

l»
D 20»
D 20»
D 25»

• 7.» 20»
» 20»

• 10»»100 »
» 50»

5 )

5 »

) 5»
» 5»
) 15)

5 »

» 20.
» 30»
» 50»
» 5»

-»
-»

5 »
-»:
-»
10 »:

5.)

5 )

-»
~)

5»

10 »:
20 )
1»
5 )

20 )
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7 )
10.
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-»
-))
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-))
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50 »
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•
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25 » -))
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» 1»
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5 D
1 D
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• 5))» 2»
11 15})
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» 40)

5 »

20 »
5 »
2 » \
-»
10 »
-)
-)

hl 15» 15)
) 15» 15))

dct 45» -»

)

•
)

1 ) -)
10. -l>
1 » -»

2 • -»
10. .:> D

10 ) ;; )

10 » 10 »
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»
»
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Taxor och ordningsföreskrifter,
Tobak: oarbetad, ...••.•.••...•.•.•

I arbetad: cigarrer och cigarretter
andra slag ...•..•.•....•••...••.••

T"an, se Talg.
Trileåoaror, se V(ifnader.
Trävaror: .

ved .......•.......•••••••.••..... kbm D D 2»
snickeriarbeten och tunnbindare-
arbeten ..•..................••..•. dct 25 D - »
andra slag, oarbetade, sågade,
tillhuggna eller hyflade .

D 10 D 5 D Tvål, •.•.•.....................•.••...
Tågvirke och förspinningsga/'n

» 25» 10» ,Tändstickor och tåndstiekeaekar
Ull .

» 25 J 10:e r'+ affall •••••••••••~••••..•.••••••••••••
vagnssmörja" se Masleinsmoria,
Vaselift "25,, 10 Il

V~rktyg, se Maeleiner,
Vieteer och peltisleer •....•.......•.
Vin och saft .••.•••.•••••..••.....•.

II och " 100
Vitriol ......•.................•...•
V(ifnarler oeh. strurnpstolsaods:

af siden, hel- och half- ..•...••• "150,, 100"
ylle, bomull-, linne, hamp- och
ramie .
kokos och jute, oblekta, ofärgade
kokos och jute, blekta, färgade
alla andra slag ..•..•.•.......•.

Zink, se Metaller.Agg.................................... "20,,
_.n .••••...•..•..•••• 0••••••••••••••• 1000 st. 10"

A/'te/' se Spannmål.

[4877] H.
arbetade: plåt, rör, stänger, spik,
tråd, bult och duk............... dct 10ö., 10 ö.

Mjöl, se Spannmål, malen.
Natrium:

natron kolsyradt (soda, natrium- ,
karbonat) ... .••.. .•••............ D. 5»
klornatrium(koksalt) oraffineradt hl I ,5 »
klornatrium (koksalt) raffineradt dct 1,5 •

Natriumnitrat se Chilesalpeter.
Natrium: i andra föreningar, ej

spec. och ej hänförliga till göd.
ningsämnen .

Olein och andra ej särskildt nämnda
oljesyror .

Oijekakor, se Foderteate:r.
Oljor: af djur eller växtämnen •..

fossila eller mineral- och genom
torrdestillatton framställda, ej
spec. •........•.....•.........•...• » 5» 5.O.t.................................... »20 D -D

Papp: i ark och rullar •........... D 10. 5.
Papper: omslags-, tapet. o. tidnings D 20» 5»

skrif- och andra slag............ D 20. 10»
Papperearueten: påsar och kuvert »1%» 10»

af tullbelop.
pappers tapeter och bårder .. ; ... D101o» 20 D

af tullbelop.
. det 25 Ö. Il} D

» 4.5:p -»
Pcaaffin. ..•....•....•...•....•..•.
Plommon, torkade ...•••..........•.
Porstin, se Lernaror.
Potatismjöl, se Stårteelee.
Pottaska. se J(aliurn.
Punsch, se Spritoaror.
Redskap, se Musleiner,
Rismjöl, se Gryn af ris.
Russiri ......•.......................
Salpeter, se K aliurn.
Salt, oraffineradt .•.•.....•.•.•.•..•.

raffineradt .•.•.•..........•.•..•..
Shoddy, se Konstull.
Sirup, alla slag ..•.•.....•.••..•..•.
suu«, Be Hudar.
Smör: naturligt och konstgjordt

(margarin) ....•..............•....
Snieteeriarbeten, se Tråoaror.
Socker: ·orafIineradt .

raffineradt '" .
Soda, se Natrium.
Sojabö/wl' .....•....•....•.•..•......
Spannmål: omalen, allaslag,ochkli

malen och malt .
Spritoaror. brännvin och sprtt, alla

slag samt punsch .....•.•.•.••••

~e~~~;,~~.~~:~: .
Sten: oarbetad: marmor i block

arbetad: slip- och kvarnstenar
trapp- och plansten samt cement-
och marmorplattor •..•.. pr 100
marmorskifvor ej bearbetade

Strumpetotsooäs, se Vdfruuier.
Ståi, se Metaller.
Stärkelse och potatismiol ....•..•.
Superfosfat, se GÖdnrngsämnen.
Svafvel och stiafoelblornrnri •.....
Sviskon .

~~~~::::: :::: ::::::::::::::::::::::::
Sdclear: nya, af oblekt och ofar·

gad juteväf .•..•..•.•..•.•......
af blekt eller färgad juteväf .•.
af annan väfnad .

Talg, späck och tran. •.......•...
Tapeter, pappers·, Be Papperear-

beten.
Te •............•.•...•.•..•.•......•.
Tegel, se Lervaror.
Tenn, se Metaller.
Terpentinolja och terpentensprit
Tjära .........•......•........•..•..

D 45 » -D

hIl,S » -D
dct 1,5 » -.

D 15» 15 D

D 25 » -»

» 25 » 25 »
D 35 » 35 »

•» 4 » 4»
» 4 » 4»
» 7 » 1»

hl 50 » 40 »

dct 25 D 10 »
» 10 » -»
» 10 » -»
st. so » -»
» 10 » -»

» 10 » 7 »

D 5 )) -D
D 45 » -))
D 25 » -))

• 25 }) -D

D 2.5 » 15 »
D 50 » 25 »
» 100 » 25 })
D 25. 10 D

» 50 » -D

D 25 D 10 "• 5 » 5"

st. 50 s., 60 Ö.

kg 5» 1,5 "
5» 1"

D
-D
-'D

kbm..5 » -"
dct 25" - "
5, 26" - II

D 15» -»
" 30" -"
" 25" - II

4" 4»
" liO " 40"

liter 50 " 40 , ,
dct 5" - "

" 100 II

" 25"
" 50"
,,100 "

25 "
15 "
25 "
25 "

2:0) För tullpliktiga varor, ej hänförliga till de här
ofvan specificerade, erlägges i hamnafgift en pro-
cent af tullbeloppet.

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

4:0) Varor, som från inrikes ort införas i så ringa
mängd, att -afgtfterna i en räkning ej uppgå till
15 öre, äro fria frän hamnafgift. Sådan afgift.s-
frihet åtnjutes dock icke, om flera småpartier af
varor utaf samma slag med en och samma lägen-
het hitkomma för en och samma mottagares räk..
ning och de sammanlagda afgiftel'ua3 summa
öfverstiger 15 öre

.5:) För varor, som lossas i hamn utan, att därvid
föras öfyer hamninrättningen tillhörig kaj eller
brygga, erlägges half afgift, därest ej varorna,
enligt hvad nedan stadgas, äro fria från hamn-
afgift. ,

6:0) Varor, som l Stockholm angifvas till nederlag
och för hvilka vid uppläggningen hamnafgift er-
lägges, äro vid förtullning eller öfverflyttuing på
annat nederlag eller reexport från ny sådan af-
gift fria, l-

7:0) Varor, 80m enligt tullstadgan angifvas till ome-
delbar transitoförsändelse, transitoupplag eller
frilagor, äro vid uppläggningen äfvensom vid
reexport eller förflyttning till annat transitoupp-
lag eller frilager befriade frän hamnafgift, men
däremot underkastade sådan afgift vid törtull-
ning eller öfverftyttning på nederlag.

8:0) Från hamnafgift för varor äro befriade:
a) f'6rsvarsverket tillhöriga varor äfvensom de öf-

riga kronans varor, som icke äro afsedda att an-
vändas vid bedrifvande af industriell eller där-
med jämförlig verksamhet; ,

b) postförsändelser;
e) passagerares reseffekter;
d) varor, som lossas från sådant fartyg, varom för-

mäles under A. 9:0 d) härofvan och åter utfö-
ras med samma fartyg;

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

vidare· befordras till" annan hamn, vare sig de \
för ändamålet föras öfver stadens kaj eller brygga
eller •omedelbart omlastas. Sådant intyg skall, f)

. för att gälla, senast näst päföljande söckendag

Taxor för stadsbud och sotning. [4877-4879J
~fter nämnda tidrymdautgåug vara afiämnat tal
vederbörande hamnfogde;
tomkärl. i hvilka varor förut utförts från hamn
omrädet.

\

{4878J T axa för stadsbud, g-ällande från och med den l ju ~i 1900.
A) Vid betalning till stadsbud efter kurs anses Stockholm indeladt i 8 stadsdelar : l) Staden

inom broarne med tillhörande holmar, 2) Inre Södermalm (gräns: n.fälaren---:Ringvägen-Järnvägen-
Timmermansgatan-Åsögatan-Renstjernasga'tan-Saltsjön), S)yttre Södermalm, 4) Nedre Norrmalm (söder
-om 'I'egnersgatan) jämte Skepps- och Kastellholmarne, 5) Ofre Norrmalm (norr om 'peguersgatan), 6) Kungs-
holmen, 7) Östermalm, 8) Djurgärden, till Sirishof och Bellmansro. - Taxa I gäller för uppdrag mellan
tvä 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 l II III Ipereon åledon, eller omvändt, eller inom stationens
.a) För uppdrag utan biirtia eller Kr. Kr. Kr. område, t. ex. mellan två tåg, erlägges 25 öre för

med börda af högst 4 kg vikt 0,~5 0,<0 0,60 börda om högst 50 kg. och 50 öre för tyngre. Skall
-b) För bbrd.a, som väger öfver 4 tidsuppehåll göras mellan hämtning pä ett tåg och

men ej öfver 25 kg .........•... 0,50 0,75 1,00 atlämnande på ett annat, erläggas ytterligare ersätt-
e) För börda, som väger öfver 25 _ ning med 25 öre.

men ej öfver 75 kg. :: ;.' 1,0 1,'0 1,75 Bl Betalning efter tid:
Innefattar uppdrag Jamv.al återkurs (tIll. ut- För hel timme eller ddrunder 75 öre.

gångspunkten eller annat stalle) betalas for ater- För hvarje efter första timmen börjad ha/f'
kursen half taxa för motsvarande el?-kel"kurs, dock timme 30 öre
minst 25 öre. (Kursen och åthkursen kunna alltså . .
beräknas efter olika taxor.) O) Gemensamma bestdrnmelser .

Genom bud, telefon eller på annat sätt kalladl l) Då stadsbud ej uttryckligen tingas efter tid,
.stadsbuds inställelse på m'er än 1/~ km. aflägsen utgår betalningen efter kur e. • .
plats ersättes med 25 öre. 2) Att för forslande af börda användes bår ,

Uppehålles stadsbud af den, som honom tingat, dragkä,.ra eller annat fordon, inverkar ej på
eller eljes för dennes räkning mer än en kvarts betalningen, som beräknas efter bördans tyngd.
timme utöfver den för uppdragets uträttande skäligen S) Om uppdrag, som icke är tingadt efter tid,
.erforderliga tid, betalas särskildt f.ör hoarje efter innefattar flera särskilda kurser, äfvensom i aa-
nämnda/evarts timme bö,.jadfjär>dedels tim. 20ö. dra fall, då denna taxa icke är tillämplig, må öfver-

Afser uppdrag endast att forsla passagerares enskommelse om betalningsgrunden göras med stads-
reseffekter från ångbåt~ eller järnvägsstation till bud eller stadsbudsföreständare.

{4879J Taxa för sotning.
a) Fö,. sotninfl, som enligt §

äga rum a bestämda tider:
i skorstensröret, betalas för hvarje spisel eller ka-
min, i hoiiken oaning den än befinnes, 30 öre.

Anm. 3. För rengöring af rökhuf erlägges ej
heller särskild betalning.
b) Får sotning af ,.Ökgång till sådan eldstad,

som begagnas uteslutande till rums upp-
vä,.mande~ lika i alla våningar:

om rökgång till endast en eldstad sotas ..• 75 öre
om rökgång till två eller ttera eldstäder på

samma gång sotas, för hear oen en af
dem ........................................•. 50 öre

och gäller hvad här ofvan under litt. b) stadgadt är
jämväl i fråga om sotning af pannrnursrör,

Anm. Om sotning af rökgång till sådan eldstad,
som uteslutande för rums uppvärmande begagnas,
måste, utan att skorstensfejaren därtill gifvit anled-
ning, verkställas å annan tid af året än den, som i
§ 3 room. 2 finnes bestämd, nämligen från 1 april
till 1 nov., utgår betalningen med 50 procents rör-
höjning utöfver taxan.

mom. 1 skall
För hvarje
rökgång:

vindsvåning ...........•••......••...•..• ~•... 20 öre.
1 våning närmast under vindsbottneu .....•.. 25 D
i våning näst därunder 30 Il
-o. s. v. med förhöjning för hvarje våning af 5 Il

Anm. 1. I afseende å sådan skorsten, som
står utmed grannes brandmur och i följd däraf är
upp dragen till större höjd än den eljes enligt gäl-
lande bestämmelser skulle innehafva, beräknas be-
talningen för sotningen, med tillämpning af nu stad-
gade grunder, efter antalet våningar i.det hus, hvar-
till~nämnda brandmur hörer.

Anm. 2. I betalning för sotning af skorstens-
rör ingår äfven ersättning för rensning af dit le-
dande, till järnspisel eller järnkamin hörande plåt-
rör äfvensom desammas nedtagande och återupp-
sättande; men om skorstensfejare kallas att sådan

'\-ensning verkställa utan sammanhang med sotning
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1- A. Föl' fänomobil (3-b'julig bil) eller
icke heltäckt droska.

Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet.

eller 10 öres eller 10 öres

förhöjning förhöjning

för, hvarje för hvarje

påbö~ad påbö~ad

väglängd af väglängd af

WO m. 200 m.

4880J

TAXA I. TAXA n.~ TAXA 11I.8
Dagtaxal Dagtaxal Dagtaxa!

inom tullarne inom tuliarne utom tullarne
~ör 1-2 pers. för 3-4 pers. för 3-4 pers.

Väglängdi Pris Väglängd! Pris IVägl~ngd' PrI.
intill - inttll milli I
800 m. O: 50 600 m'l O: 501- 400 m. O: 50

1,200» O: 60 900» O: 60 600» O: 60
1,600» O: 70 1,200» O: 70 I 800» O: 70
2,000» O: 80 1,500 »1 O: 80 1,000» O: 80
2,400 » O: 90 1,800» O: 90 1,200» O: 90
2,800» 1: 00 2,100» 1: 00 11'400» 1: 00
8;200» 1: 10 2,400» 1: 10 1,600» 1: 10
3,GOO» 1: 20 2,700» 1: 20 1,800» 1: 20
4,000» 1: 30 3,000» 1: 80 2,000» 1: 30
4,400» 1: 40 3;300» 1: 40 2,200» 1: 40
4,800» 1: 50 3,6QO» 1: 50 2,400» 1: 50
5,200 » 1: 60 3,900» 1: 60 2,600» :: 60
5,600 » 1: 70 4,200» 1: 70 2,800» 1: 70
6,000» 1: 80 4,500» 1: 80 3,000» 1: 80
6,400» 1: 90 4,800» 1: 90 3,200» 1: 90
6,800» 2: 00 5,100» 2: 00 3,400 », 2: 00
7,200» 2: 10 5,400 » 2: 10 3,600 »1 2: 10
7,600» 2: 20 5,700 » 2: 20 8,800 »1 2: 20
8,000» 2: 30 6,000 » 2: 80 4,000 », 2: 80
8,400'» 2: 40 6,800» 2: 40 4,200 D I 2: 40
8,800» 2: 50 6,600» 2: 50 4,400 D 2: 50

o, •.v, med 10öre o. s.v. med lOöre o. s.v, med lOöre
mera. för hvarje mera för hvarje mera för hvarje

påbörjad väg. I påbörjad väll' påbörjad väg-
längd af 400 m. längd af 300 m. längd af 200 m.

Föl' (·hjulig automobil ellel' C. Föl' likning med släde.
heltäckt åkdon (Beräkning efter tid).

TAXA II.' TAXA m.5 TAXA 1.6 TAXA 11.7 TAXA III.S
Da;taxal Natt:taxa! Dagtaxa! Dagtaxa! Dagtaxa!

inom tullarn e utom tultarne inom tutlarne utom tull arne utom tullar/te
för 8- 4 pers. för 3-4 pers, för 1-2 pers. för 1-2 pers. för 8-4 pers.

Väglängdi Pris IVä;l~ngdl- Pris Akning -, P~;; I Å.kn!ng 'I PI'i I Akning II p iintill I intill milli mhll' s inttll r s

400 m. I' O: 00 300 m. O: 50 min. sek, 'I min. I min. sek.1
600 D O: 60 450 D O: 60 5 20 O: 50 4 O: 50 2 40 O: 50

o. s, v, 600 D O; 70 8 O: 60 6 I O: 60 4 O: 60
750 D O: 80I10 40 O: 70 8 1 O: 70 5 20. O: 70
900 D O: 90 13 20 O: 80 10 O: 80 ~ 40 '0: 80

1,050 D 1: 00 16 O: 90 12 O: 90 8 O: 90
1,200 D 1: 10 18 40 1: 00 14 1: 00 9 20 1, 00
1,8.10 D 1: 20 21 20 1: 10 16 1: 10 10 40 1: 10
1,500 D 1: 30 24 1: 20 18 1: 20 12 1: 20

Taxa A, III 1,650 D 1: 40 26 40 1: 30 20 1: 30 13 20 1: 80
1,800 D 1: 50 29' 20 1: 40 22 1: 40 14 4" 1: 40
1,950 D 1: 60 32 1: 50 24 1: 50 16 1: 50
2,100 D 1: 70 84 40 1: 60 26 1: 60 17 20 1: 60
2,250 D 1: 80 37 20 1: '70 28 1: 70 18 40 1: 70
2,400 D 1: 90 40 1: 80 30 1: 80 20 1: 80
2,550 D I 2: 00 42 40 Il: 90 32 J: 90 21 20 1: 90
2,700 D 2: ID 45 '20 2: 00 34 2: 00 22 40 2: 00
2,800 D 2: 20 48 2: 10 36 2: 10 24 2: 10
3,000 D 2: 30 50 40 2: 20 38 2: 20 25 20 ~: 20
3,150 », 2: 40 58 20 I 2: 80 40 2: 80 26 40 2:: O
8,300 D 2: 50 o. s. v. med 10 o. s. v. med ID o. s. v. med 10

o. S.V. med 10 ört: öre mefa för öre mera för öre mera. för
mera för hvarje hvarje därefter Ihvarje därefter hvarje därefter

lPäbörjad väg. börjad tid af börjad tid af börjad tid af
längd af 160 m. 2 min. 40 sek. 2 min. 1 min. 20 sek,

s GIlller IIfven för 1-4 pers. inom eller utom tullarue om 1Iatlen
samt för färd med de slädar, som beordrats till järnvägsstationen.

Yäntpengar.
A. Yid 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.

B. Vid användning af I·hjulig automobil eller heltäckt äkdon betalas för
väntan före färden intill 4 minuter 50 öre och sedan (äfven under
färden) 10 öre för hvarje päbörjad 2'Dl.lnutersperlod.

r. 7id användning af eliide betalas for väntan före färden iutill 5 min.
'Z~ sek, 50 öre och sedan (äfven under täl'den) 10 Öre tÖr hvar pli'
barJad period af 2 min. 40 sel>. l.,.•'

B.

TAXA I.
Dagtaxa!

inom tullarn e
för 1-2 pers.

Väglängd! Pris
milli I

GOD m. II O: 50
900 D O: 60

o. s. v.

Lika med

Taxa A. II
Lika med

l Som nau räknas tiden frän kl. 12 på natten till kl. 7 f. m.
2 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarne för 1-2 pers.
s Gäller älven som nattaxa inom eller utom tullarna samt för färd

med de droskor, som beordrats till jllrnvägsstationen.
4 Gäller äfven som dagtaxa utom tullarn e för 1-4 pers. och som

nattaxa inom tullarna för 1-4 pers. eller utom tullarue för 1-2 pers.,
IIfvensom för fård med de droskor, som beordrats till järnvägsstationen
(sävida ej Taxa ur bör tillämpas).

• GIlller IIfven som taxa för fler än 4 pers. slag eller natt inom eller
utom tullarne.

6 GIlller för icke heltäckt släde.
7 Gäller äfVen inom tullarue tÖr l-~pers. i peltäd,t släde sllmt för

8-4 personer.



Ta~or och bestämmelser för droskväsendet. [4880-"-4882J;
)

Vid -tillämpningen af ofvanstående taxa- el Effekter, som utan att skada åkdonet kunna.
metertaxor är fölJ'ande att, märka: anbringas antingen i det inre af droskan elIer på.

kuskbocken, må medföras, men utan droskkuskene-
l) Ett. barn under 10 år fär medfölja åkande medgifvande fär droska icke användas uteslutand e-

utan" särskild betalning. Två barn under 10år räk- till transport af saker.
nss som en person. 8) Droskkusk med öppen eller heltäckt droska,

, 2) Gods 'öfver 15 kg. räknas som en person. släde eller fänomobil är skyldig att verkställa körning
3) Fordtar droskkusk högre betalning än taxa- till iöljande utom tullarne belägna ställen samt tiltl

metern utvisar, äger den, 'som begagnat droskan, alla, 80m ligga hitom dessa och vid de till dem,
att genast anmäla förhållandet för poliskonstapel ledande vägarne :
eller å polisstation, dit droskkusken är skyldig att Bellevue, Kristineberg utom
köra utan ersättning. Droskkusk må ej begära Biskopsudden, ,Kungsholms tull,
drickspengar. B1ockhusudden, Kruthuset vid Hund-

4) Skola under en oeh. samma färd olika Charlottendal utom udden,
taxor tillämpas, skall dtoskkusk, samtidigt med att Hornstull, Kräftriket.
taxa.metern inställes på ny taxa, uttryckligen därom Danviks hospital, Lidingöbro, värdshuset,
underrätt •• den åkande. Djurgårdsbrunn, Lidingöbro, västra brofäst:

5) Droskkusk, skall, om ej den åkande anger Drottningberget å Ladu- Liljeholmen, '
särskild väg, köra genaste lämpliga vägen, dock ej gårdsgärdet. Lind arängen,
utan den åkandes tillstånd öfver tillfruset vattendtag. Ekelund, Manilla,

6) Droskkusk skall efter körning undersöka om de Enskede. Marieberg,
resansie kvarglömt några reseffekter i droskan och Experimentalfältet, Norrbacka,
genast återställa dessa. Kan ej detta ske skola ef- Fiskartorpet, Nya kytkogården, hel ••
fekterna ofördröjligen aflämnas å närmaste porlssta- Finnboda slip, området,
tion. Fågelsången utom Horns- Nybonot, Stora,

tull. Beimeraholm,
7) Om skv1digheten att verkställa körning Grönbrink utom Hornst., Ropsten,

gäller hufvudsakligen följande: Gröndal ä Kungl. Djur- Rosendal,
aj Droskkusk kan vägra körning a) åt osnyggt gården, Skuggan, Stora,

klädd a eller synbarligen öfverlastade personer; bj då Gungan utom Skanstull, Skuggan, Lifla,
han pä 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 etter dygnets tjänstgörings· Hagalund, Stora Sikla,
tid, i hvilk a båda fall skylten med ordet beställd Haga orangerillyggnader, Södta begrafntngsplatsen-
sk••ll vara uppsatt; och c) då han är skyldig In- Harnrnarby, utom Skanatull,
ställ a droska vid centralbangärden och innehar ban- Hornsberg, Stora, brygge- Tegeludden,
'märke samt om körningen skulle antingen hindra in. riet, 'l'omteboda, institut för'
ställelsen eller den påfordras till ställe utom tullarne. Hornsberg. Lil.la, blinda,

b) 'Droska skall på tillsägelse genom medföl. Hufvudsta, skjutbanan, Tranebergsbro,
jande bud inställ as å plats inom tullarna och kan Johannishof utomSkanst. Värtahamnen,
lUven 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 fyrhjulfg automobil är skyldig:
ställelseorten. Droskkusk kan ej tvingas att inställa att, därest icke naturhinder, såsom snöstorm, fa.rlig-

'sig efter rekvisition pr telefon. isgata i eller dylikt, förefinnes, verkställa körning till_
c) Mot droskkuskens bestridande må djur icke plats inom Stockholms område samt till sådana inom,

upptagas i droska och i fyrsitsig droska ej mer än Bromma, Solna, Danderyds, Lidingö och Nacka för·
4 personer samt i tvåsitsig ej mer än 2, bvarvid samlingar belägna platser, till bvilka för automobtk
dock 2 barn under 10 år räknas såsom en person. upplåten väg leder, urvensom till Drottningholm,...

d) ,Med smittosam sjukdom behäftade personer Spånga kyrka, Saltsjöbaden samt Huddinge kyrka.
eller lik få ej forslas i ,droska. och v~llastad .•••

[4882Ji Hyrkusktaxa, gällande från och med den 1 jan. 1908. .
Genom Öfverståtliåll ••reämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm är, liksom i fråga om.

droskor (4880) 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, sä att tillträdet försvåras. Priset för åkning är öfverlåtet åt fritt aftal, men för vanlig.st:.
förekommande körturer hafva. Stockholms hyrkuskverk förenat sig om nedanstående Taxa, gällande åk-
don för tvä personsr (droska, viktort a, kupå, rysk släde,. alädkupe) eller för fyra personer (laudå, täckt:
vagn, rack, täcksläde). '

a) VI.ltAknlng (helt kort a afbrott) eller Promenad- norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3)
. åkning, Inom tullarne.") mellan Söder och staden inom -broarna 3-;-

Kr. Enkel kurs mellan Söder och norr •• stads-
För första heltimmen eller därunder 5: - delarna inom Scheelegatan, Kungsgatan

" hvarje påbörjad halftimme därefter ..• 2: 50 och Storgatan •••••.•..••..••••.••.•••••.•.• 3: !jo'
b) Visit. och alfär.Aknlnlr Inom tuflärne.s) Enkel kurs mellan Söder och norra stads-

delarna utanför Scheelegatan, Kungs-
För hel timme eller därunder •••••.••••.••••••• 4: - gatan och Storgatan ..•••.•.•••••••.•.••.••• 4:-

" hvarje påbörj ad haIftdmmadärerter •••••. 2: - .in".. För hämtning efter kl. 12, beställd vid bort-
c) Kor.körnlng Inom tullarn e,") körningen, höjes kurspriset med 1 kr., ocbs

Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarna vid väntning beräknas körningen ef~er tid.
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:[4882J H. Taxor och ordningsföreskrifter.
d) Promenadåkning. ens ezperimentaljält o. äter Roslagsvägen

.För följande 16 till stn riktning bestämda .prome- förbi Kräftriket, antingen in genom Ros-
ziader, hvilkas nr kunna. användas vid beatällrnngen, lagstull eller Drottning Kristinas väg tii!
;gMla här angifna kurspria, dock med 1.kr. höjning, Östra station ••.•••. _ .....•.•..•.•.•.•.•.•••• 12:
-då hämtning sker å Söder 161' promenad utom norra 16) Åitur till Drottningholm, förbi bl. a, Stock-
tullarna eller å Norr för promenad utom södra: holms sjukhem, Stockholms Hospital

1) Lilla promenaden å(Djurgården: förbi Nor- (Konradsberg) och Kristineberg (Frtmu-
diska Museet, Belimansro och Rosendal rarebarnhuset), och åter ••. " ••••.•.••.•.. 18:
samt Djurgårdens norra strandväg äter,
eller tvärtom................................. 6: - e) Kurskörning utom tullarna.

"2) Stora promenaden & Diurgå'l'den: Norra
strandvägen utefter Djurgårdsbrunnsvt- No r ID a l t ax a till eller från nedannämnda ställen,
ken, förbi Bosendal , Djurgårdsbrunn, med förhöjning af en krona för hvarje kurs dels
Mani'lla, Bellmansro, Hasselbacken o. s. v. från Söder till plats utom norra tullarna •• ) dels
eller tvärtom •.••••...•.•.••...••.••... , ... 7: _ trän, norra stadsdelarna' till plats utom södra

"'3)Största promenaden å Djurgården: Lika tullarnav"). Kr. Kr.
med nor 2: men med utsträckning från Bellmausro ..••.•... 4:-IKräftriket •.•...•.. 4,:-
Djurgårdsbrunn. längs Djurgårdsbrunns- Bergianska 'I'rädgår- Kungsholma villi-/
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block- den •.....•.••...•. 6:,-"0 stad , •••.•....••.•.• 8: 60
husudden, förbi Täcka Udden och ·Ma· Bergshamra......... 7: - Lidingöbrovärdhus
nilla •..•..••.••.•.........•..•.....•.•..•.•••. , 8: - Biskopsudden ..•..• 6: 60 ölver Gärdet .. : •. : 6:-

4) Promenad ö/vu Djurgården, Djurg&rdsbrunn, Bl?ckhusudden •.. 7: - Lidingöbro värds-,
Lidingöbro vlird8hus, Ladugärdsgärdet till B~annkyrka kyr~a, 8: - hus, öfver Djur-
Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, So- DJurgår?sbrunn, of· gården •.••.•.•.•.. 7:-
fiavägen till Valhallaväg'en o.•. v.....•• 10: -; vor Gardet "':," 6: 60 Lidingö kyrka •..... 11:-

.5) Promenad ö/ver 1Jjurglirde7l, Ladugärdsgär- DJurgär.dsbr~nn, of- Lidtngö Vfllaatad 9:-
det, Värtahamnen, förbi Nya Gasverket, ver DJurgä:rd~ ... 6: - Liljeholmen ...•.•••• 4:-
Fiskartorpet, Stora Skuggan, Landtbruks- Djursholm, värds- Längpannan 10:_ '
akademiens expertmentalfält och Bergi- huset •.•.•.••...• 11' - Löfholmen ••.•.••.• 6:-
anska trädgården till Ulriksdal och hem lDjursholm, slottet
Norrtullsvägen genom Hagaparken, förbi eller norr därom 12:- Manilla •.. ~....... 5: 501

Stallmästaregården och Eugeniahemmet 18: -IDrottningholm •...•. ' 12:- Marieberg ......•.. 4:60
06) Promenad genom SkanstullJörbi En .•keä«, \ Duf'näs ..•.•.•.•.•. 12: - Nacka nya kyrka ... 8:-

Örby, Brännkyrka, Västberga, "Li ljehol- Ekelund ..•.•.••.•.. 6: - Nackanäs •.....•...... 6: 60
men och Horriatull ....••.•.....•...••.••.. 14: - Enskede ...•........ 6: - Nacka gamla kyrka 8:-

7) Promenad till Södra Kyrkog&rden och åter 7: 60 ExperimentalfäJtet 6: - Nya kyrkogården... 6:-
8) Promenad till Norra Kyrkog&rden och åter 7: 60. Finnboda 7: - Parkudden •.•..•... 6: 60
9) Promenad i Hagaparken, förbi Haga Iust- Freskati •.......•..• 6:- Ropsten ..•..••••.•. 6:60'

slott ................•••.••...•..•...•..••••.•. 7:60 Frösunda, Stora •.. 6: 60 Rosenda!. •.•.••...•. 4,:60
10) Promenad förbi Karlberg (Krigsskolan), Frösunda, Lilla ... 7:-
. Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka Frösundavik ••.•.. 7: _ Sandsborg ...•..•.. 6:-

och Norra begrafningsplatsen, genom Ha- Gasverket Ivid Vär- Skugga.n, på Norra
gaparken, förbi Stallmästaregården, eller 9'. _ tan •.•.••.....•.•. 6: 60 Sk~r';,~r~~~~•. :::::: 1~:50
tviirtom ......•.•....................•.•..• Gröndal ...••.••...• 6:-

U) Promenad gMwm Hagaparken förbi Haga. Haga, slottet eller Solna kyrka......... 6:-
lund o. s. v, till Ulriksdal, med fortsätt- Koppartälten ..• 6: _ Stallmästaregården 3: 60
ning genom Ulrtksdals alle, förbi Stock- Hagalund, viIlasta- Stocksun d, järnvä·
sund, Roslagsvägen förbi Ålkistan, Ber den ..•..•..•...•.• 8: _ gens bållplats... 8:-
gianska trädgården, Landtbruksakademi- Eannnarby •.•....•. 4: 60 Stora Sikla ....•.... 6: 60
en. Experimentalfält, Kräftriket, Albano, I Hasselbacken ..••.• 3:50 Storängen ...••.... 10:-
elle), tvärtom •..••....•..•.•.....••.••.••..•. 12: _ Hemgården •... ...•. 6: _ Suudbybergs köping 9:-

12) Promenad i barrskog, förbi Östra. station/ Henriksborg ....•. 5:_ Södertörris villastad 12:-
Blksmarakal ksvägen, Mellanvägen, förbi Henriksdal ••..•..•. 4: 60 Södra Begrafrrings- \
UggletJikskällan, Harvägen och Sofiavägen, Hornsberg ••.••..•. ö: _ platsen. ..•••••••• 6:-
eller tvärtom •.•...•...•.•.•.......••.••....•• 6: - Hufvudsta ..•.•...• 8:- Tomteboda ••...• : .. 6:60

1.3) Promenad i Uggleviksskogen: Stureväg.en, Hägersten •...•.... 7:50 Tranebergsbro ..•... '6:-
förbi Idrottsparken, Tennispniljongen Järfva,Neder •..•.. 7: 60 Täcka Udden .•.•.. 6:60
och Lifgardets till häst kasern, Storängs- Järfva, Öfver •...•. 8: 50 Ulfsunda ••.•.....•.. 8: 60
v.ägen, Fiskartorpsvägen, Ugglevägen, Mel- Järla ....•...•.•.... 8: - Ulriksdal,\ genom
Ianvägen o: Riksmarskalksvägen till Östra Kaknäs, skjutbanan 5: 50 Norrtull •.......• 9:-
station •....•...........•• , ..•.•...•..••••.•.. 7: - Karlbergsslott ..•... 4: 60 UJriksdal, genom

'.14) Promenad öfver Norra Djurgården, Sture- Kavallerietabltsse- Roslagstull , ..•.• 9: 60
vägen och Gasverksvägen, förbi Elektri- mentet 4: 60 Valdemarsudde •.. 4: "O
citetsverket och Nya Gasverket, Fiskar- Konradsberg 4: 50 Vinterviken ••..••.•. 6: 50
torpsvägen, förbi Fiskartorpet, Stora Krematoriet •........ 7: - Värtahamnen •.•••. 6: 60
Skuggan, Skidlöpningshacken och Mäl- Kristineberg, utom Ålkistan ..•.•....•.. 7:-
skjutntngsbanan till Landtbrukstrkademi- Kungsholmstull 4: 60 Årstadal ......••.... 6:-

-) Gränserna för .tad.delar inom tullarna äro: (
Å 1'[or;-: Värtajärnvägens spår från Norra stambanan till Albano. \
Å Ostermalm: Valhallavägen, Karlavägen friln Karlaplan österut till Göta Lifgardes kasern och

:Skogsinstitutet, samt Strandvägen. Inom tullarna anses ligga': Albano järnvägsstation, Epidemisjukhuset,
rStockholms Östra järnvägsstation, Sofiahemmet, Idrottsparken. Lifgardets till häst kasern, Generalstabens
-stan, Första Svea artilleriregementes kasern och Gustaf Adolfs kyrka..- '

Å Södermalm : Danviksbron, , den s. k. Vallgrafven vid slutet af Götgatan, Liljeholmsbron, Bey-
mersholmsbron och Långholmsbron.

Å Kung.ltDlmen: Mariebergsgatan mellan Fleminggatan och Drottningholmevägen.
U) Sön- och helgdagar 2 kr. mera. ÖfverUd 2 kr. pr hall'timme. För kransvagn' och barnlikvagn

::a kr. mera än för vanlig vagn.
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Taxor. Afstånd.
f) Körning pr mil.

För hvarje hel mil, räknad från Stortorget ...
För hvarje härefter påbörjad kvartmil .....•
En timmes väntning fritt.
Välltningspenningar därutöfver, per timme... 3:-
För återresa med samma skjuts, hälften af det

för bortres an beräknade beloppet.
Hemkörning utan åkande ...•.................••• 2:-

g) Åkturer till ,julottan
i Solna 8: -, retur 3 timmar 12: -j Bromma, Dande-
röd, Lidingö, Nacka, Brännkyrka eller Huddinge
15: -, retur 4 t~r 20: -j Lofö 20: -, retur 6 t:r 25: -.

hl Begrafningskörnlngar.
För likvagn efter ackord, lägst 12 kr. å söcken-

;lag och 18 kr. å söndag.
Vagn till Norra Beqrajningsplatsen:*)

Från Norr, för tid af högst 21/2 timmar ••.•.• 12:-
IJ Söder" " " " 3 " .....• 14:--:

Vagn tUl Södra 1J~graJning8platsen :*)
Från Söder, för tid af högst 21/t timmar .•....

" Norr J", " " 3 ') ••....
Fr-amkörntngvj ..........••...•••...•••.•••••... ,.
Vagn till kyrkogård i staden, till Galärvarf-

vet eller järnvägsstatioll, för tid af 21/2
timme •.•............••.••• ~•.••••••...••. 12:-
och för påbörjad halftimme däröfver ... 2:-

Vagn till begrafning i Brännkyrka eller Nacka H a 16
kr., i Lidingö 18 A 20 kr., i Djursholm 20 il 23 kr.
samt f. ö. 20 kr. pr mil för högst 4 t:r; 2: - pr
halftimms för öfvertid.

") Se not"") å föreg. sida.

i) Rustvagnskörnihg.

Från tiden, då vagnen enligt beställning är fram
körd intill dess att den, efter omedelbar hemkörning
äterkommer till hyrkuskverket inom staden, 4 kr
första timmen och därefter 2 kr. för hvar påbörjad
haiftimme ; utåt landet 24 kr. per mil för högst 7 tor.

Bestämmelser vid taxans tillämpning'.
1) Vid tidkörning beräknas betalningen från åk.

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

2) Vänt1lin.gspenningar. Vid kurskörning utom
tullarna och vid de promenader, som äro med nummer
betecknade, medgifves vid framkomsten till mälet en
half timmes .väntning fritt. För hvarje därutöfver
påbörjad halftimme beräknas i väntningspenningar
en krona och 50 öre, liksom ock för uppehåll af
hammanlagdt mer än en halftimme under promenad-
åkning utom tullarna.

[4882-48 83J /
Kr.

12: -
3:-

Begagnas vid kurskörning utom tullarna samma
åkdon tillbaka, betalas väntningspenningar efter
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/ning$körni'ltgar ofvan under h)!
3) Förhöjning aj taxan sker med 50 0/0 för kör-

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

41 Af för hyrkuskverket okänd person och på
skälig anledning fordras legans erläggande på för-
hand.

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

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

7) l å-kdon få icke medtagas hundar, ej heller
smittosamt sjuke; sker det senare, är den vållande
skyldig att ersätta rengöring, desinfektion samt even-
tuell karantänskostnad å 5 kr. pr dag och reparation.

8) Varm vagn betalas extra med 25 öre för hvarje
körni~. .

12: -
14:-

8: -

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

åkdon med sufflett.
Landå, för fyra personer, är öppet åkdon) som vid

behof kan täckas ihop.
Ohar a bane, för 4 a 8 personer, är eu öppen) om

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

som vanligen står bakpå.
Rack ·är öppen släde för fyra personer.
7'äcksläde är för fyra personer.
Slädkupe 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.
Hustvagn är arbetsäkdou, afsedt för transport af

möbler och andra skrymmande effekter.
Flakvagn är arbetsåkdon utan sidostöd.

4883J

Albano .................................••....
Barnängen .
Bellmans byst .
Bergsund ........................••..........
Biskopsudden .
Blockhustull ......................•........
Blåporten .............................•......
Cbarlottendal (utom Horustull) •.•..•.
Danviks hospital .............•.....••...••.
Danvikstull .
Djurgårdsbrunn (öfver Djurgården) ..
D:o (genom Fredrikehofstull) .
D:o (genom Osterrfialmstull)
Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) ...
Drottningberget (g. Fredrikshofstull)
D:ö (genom Östermalmstull) ...........•

Afståndet från Stortorget till:
I

Meter. j
3,6~8 Drottningholm (nya vägen) .
3,109 Enskede .
3,944 Experimentalfältet utom Roslagstull
4,210 Fiskartorpet .
4,795 Framnäs .
6,339 Fredrikshofstall .
2,651 Frösunda, Stora ...........•...............
4,329 D:o Lilla .
3,080 Fågelsängen .
2,900 Grönbrink .
5,062 Gröndal (på Djurgården) r

4,685 Gröndal (utom Hornstull) .
5,282 Gungan .............................•.........
3,750 Haga (Gamla) genom bi Haga grind
3,676 Haga lustslott genom första grind .
3,901.D:o d:o genom andra grind _

lVIeter.
11,790
4,824
4,860
5,178
3,043

·2,577
5,813
6,259
4,810
4,175
5,686
4,489
4,677
6,377
5,255
5,730
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\

Meter
Hagalund ...................•.••............. 6,308 Rosendals lustslott ..................•.••••
Hammarby ..... .................•.........• 3,717 Roslagstull ........................•........
Ham-marbytull ...........................••.. 2,390 Rörstrand ...••..........•....................
Hasselbacken .... ................•......... 3,326 Sabbatsberg •., ...•.••....••......•.......•.•
Hornsberg .•..•.... .••...•... ..••.••....... 4,692 Sandsborg ..•........................•........
Hornstull •....•.•.••....... 3,135 Sirishof .............•.........................
Hägersten •................................... 7,070 Skanstull ....................•...............
Jakobsdal .. •••...... .••.. •.••.•••.•••.••.••. 3,970 Skuggan ......•............•...•.••.•..........
Johannishof ...........................•... ,. 3,688 Skuru ............................•.............
Järfva 7,170 Solna kyrka (genom Norrtull) ......••.
Järla _ 7,171 Stallmästaregården .
Karlberg (genom allen) 4,475 Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till

D:o (Rörstrandsvägen) 4,121 häst nya kasern.
Konradsberg ,............ 3,964 Stocksund .....................•..•............
Kristineberg 4,469 Stora Sikla .
Kräftriket .........• 4,174 Sundbyberg •................••...............
Kungsholmstull ...•.••....••.............. 3,060 Södra begrafningsplatsen, grinden
Kyrkogården, nya ...•...•....••.... 3,222 n:r 1, cirka ......•..............•........
Kallhagen .....................•.............. 3,403 Tallkrogen , .
Lidingöbro (öfver Djurgården) 6,422 Tantotull .
D:o (genom f.redrikshofstull) :........ 5,264 Tegeludden ....•....•.......................
D:o (genom Ostermalmstull),' ., 6,831 'I'ranebergsbro .............•..............•.
Lifgardets till 'häst nya kasernbygg- Täcka udden ................••............

nad, till porten _.............. 3,250 Ulfsunda ...•................•...............
D:o (från Valhallavägen) .........•••... 650 Ulrikadal (genom NorrtulJ) : .
Liljeholmen ......................••......... 3,527 D:o (g. Rosl.stull förbi Alkistan) .
Listonhill .............•..•....••............. 4,943 Weylandts villa .
Långholmen 4,365 Yärtan, hamnen vid .
Långpannan 8,227 ~Jkistan ........................•••............
Manhem ....................•............... 6,176 Östermalmstull. .............•.............•
Manilla (öfre) •••........................... .6,285
Marieberg •••.•..•. ......•.. 4,219
Nacka värdshus ............•••... 6,478 Drottninggatan, från Strömmen till
Nockebybro .•...........•••............... 10,138 Tekniska högskolan .
Norra begrafningsplatsen,grinden n:r6 4,512 Götgatan, frän Södermalmstorg .
Norrbacka 1.••.•••.•.••••••.••• , ••• 3,913 Hornsgatan, från Södermalmstorg
Norrtull ..........................•.••.••...... 3,512 till Hornskroken .
Nybohof .•.•...............................• 4,139 Regeringsgatan, från Gustaf Adolfs
Ropsten ...........•.........•.•.•.••.. :.......• 4,999 torg till Spårvägsbolagets egendom

Meter.
3,889
3,379
3,367
2,939
5,427
3,453
2,678
6,684

12,277
4,863
3,785

7,013
6,682
9,124

5,180
7,274
2,9H
4,183
4,913
5,746
7,224
8,654
9,249
4,234
4,095
6,184
2,461

1,617
],924

] ,360

1,280

[4885J Ordningsföreskrifter för Stockholm.
Allmänna försäljningsplatser. Stadsfull- nu omförmälda, må icke,' utan ÖfverstAt-

mäktige bestämma hvilka torg, hamnar och hållareämbetets tillstånd, försäljning bedrif-
dylika ställen i staden skola vara till vas från stånd, bod eller dylikt, eller så
!!-Ilmännaförsäljningsplatser upplåtna, men att den på stället framgående rörelsen däri-
Öfverståthållareämbetet äger att dels be- genom hindras eller uppehålles, vid bot af
stämma särskilda af nämnda platser för 2-50 kr. .
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 disponen-
~eende å åkdons och varors ordnande å tens medgifvande,
Ifrågavarande platser genom polisbetjänin- •
gen på stället meddelas, böte 2-20 kr. A Badande. A vissa ställen vid hufvudsta-
gator eller andra allmänna platser, än de [dens stränder äro, på stadens bekostnad,

Skandinaviens Största Lifförsäkringsbolag: THULE-----_. .



Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4885]
anlagda badsumpar, som allmänheten mot, västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oak-
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
staden 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 anviaadt, 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, hvarå ägn-
område badar på förbjudet ställe. rens namn och bostad finnas tydligt och

Besiktning, se Inspektion. fullständigt anbragta. Anträffa3 hund å så-
Buller. Genom Öfverståthållareämbctets dana ställen eller utan dylikt halsband, varde

kung. d. 8 nov. 1912 stadgades böter för åt- upptagen och afförd af ~.olisbetjäningen t~ll'
skilliga slag af störande buller, särskildt stadens hund~t~!l! S~eavage~. 118, samt VId
nattetid. De viktigaste bestämmelserna äro Kungl. Veterinärinstitutet dödad, sedan 3 \
följande. Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. ?-ygn~.örf]utitefter d~ss uppta,gande, sä fra~t
må åkdon, som ej är försedt med gummi- ~cke .agaren eller vardaren lDO.~denna hd
ringar, köras endast i gående. Vid forsling aterham~~r densamma samt ersätter kost?a-
af skramlande gods skall åtgärd vidtagas till derna for dess uppt~gande o?h ~.nderhall.
bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- Hund, som g~nom skallande stor närboende,
inrättning å åkdon får ej användas. Mellan må ej nattetid lä~?-as ute å gård. Brytes
kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar mot ofvanstäende bote 2-20 kr.
eller varor ut~juda.~ med bög röst. (A~lt Hundskatt utgöres årligen med 15 kr. för
ofvanstå~nde Vid bo~er af 2-20 kr.) V:d hvarje hund. Under tiden 16-31 januari
renhållDlnge~ s~~l~VId VIte af 2-!,0 kr. sto' hvarje år skall ägare eller innehafvare af
rande buller l ~ojhgaste män u~dv~kas.. Mel- hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels'
lan kl. 10 e...~. och 6 f. m".ma ~ld VIte af skriftligen enligt fastställdt formulär i stads-
5~100 kr:Joljande arbeten ej u~foras: hand- kassan uppgifva, huru mänga hundar han
tering af'järnbalkar, mtmng af [ärnkoustruk- innehar och under året vill behålla samt af
tione~" berg~prängr:ing, stenkrossning med hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga
maskin, påIDlng,platslagenarbe.ten och hear- skatten hvarvid kvitto och skattemärke er-
bet~ing eller o~.l~ggning af spårvägsskenor, hållas. 'Blifver någon senare under årets lopp
s~Vld.~b!1ller dangenom uppst~r: dock kan ägare eller innehafvare af sådan hund, älig-
f~r särskilda fall ur.da.ntagmedgifvas, A.f~en ger det honom att senast inom 1 månad
pa annan hd .ska.~~vid bear?etnmg .af jarn- därefter sådant på enahanda sätt anmäla
balkar buller l möjligaste mall undvikas. och då betala skatten. Resande, som uppe-,

Damm. Afdamning eller piskning af mat- håller sig kortare tid än 2 månader i Stock-
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- holm, behöfver ej där erlägga skatt för med-
Iar eller kringspridande annorledes af damm förd hund, ej heller vid längre vistelse för
i större mängd må icke äga rum å sådana annorstädes beskattad hund, men bör, om
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf han vill ha denne skyddad för åtgärder mot
kan förorsakas, och får icke i någon hän- hundar utan skattemärken, göra anmälan i
delse verkställas . utom hus å annan tid af stadskassan och deponera skatt för året, men
dygnet än emellan kl. 8 f. m. och·kl. 9 e. m. äger att återfå beloppet mot äterläIhnande
vid vite. af 2-10 kr. ' af kvitto och märke, sedan han styrkt 'sin

Dragkärror må uppställas endast på vissa r~tt till skattefrihet ... Försummar någon att
allmänna platser (omkr. 30) och mot särskild till b~skattnlDg anmäla hund, som af ho-
afgift enl. kung. d. 26 april 1912. Hand- nom lD~eh~fves, el~er söker någon att n:e-
kärra, som användes å gator eller allmänna delst oriktig _uppgift eller på ann,at satt
platser, skall vara försedd med ägarens namn undandraga SIg ~~skattll1ng, erlägge dnbbel
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 utmätningsgill med kommunalutskyl-
transporten. ' der. Dä skatternärke förkommit, kan nytt

Hundar. Hund fär 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 begränljts af Sirishofs.anläggningar, hissar, kafelokaler och. äng-
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båtar. A u to mo biler. ,För' öfvervakande Imed slakthuset 'anordnad hvar/ helgfri mån-
af dels brukbarheten af automobil, dels auto- dag och torsdag 8-1, Då marknad pågår,
mobils lämplighet för yrkesmässig trafik, dels har allmänheten fritt tillträde. F?r öfrigt
förarens duglighet att sköta och manövrera är marknadsplats öppen för försäljare med
automobil (se [48 9,0] om automobiltrojik) för' biträden och perspner med särskildt tillstånd
ordnar öfverståthållareämbetet till besikt- söckendagar 6-6, då tydligt märkta djur få
ningsmän ) lämpligt antal i motorers kon- ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bort-
struktion och skötsel kunniga män>. Elek· föras, Närmare f6rlskrifter finnas om mark-
triska anläggningar föl' telegrafering, nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring
telefonering, belysning eller drif'kraft få ej och vård samt ordningen och verksamheten
utan öfverståthållareämbetets tillständ sträcka å marknadsplatsen.
ledningar utanför elektricitetskällans egen- Kälkbacksåkning må ej utan polismyndig-
dom. Dessutom u.tötv~s tillsy.? å aJ?lägg· hets tillståud företagas å andra än nedan-
nmgar af sakkunniga Inspektorer enl~gt af stående platser, nämligen: Landtmäteribacken
~tadsfullmäktlge godkända .taxor. ~Issar och Humlegården, dels stora allen från' Floras
Inom Stockholm stå under tillsyn af 4 inspek- kulle fill Linnestoden dels västra allen från
törel'; en af dessa är tilli~a kontrollant för Engelbrektsgatan till' Linnestoden och dels
de allm~n1!a hls~arna på Sode~: K a f ~ lok a- östra allen från Sturegatan till nämnda stod.
I e r besiktigas särskildt med han syn till loka- Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste-
l~ns lämplighet för rör,:lsen af två .besikt- fanskapellet till Frejgatan. Saltmätaregatan
mngsmän, som få. ersättmn~ för hvarje gång från höjden vid Markvardsgatan till Kung-
nie? ~ a 2 kr. Afven samlwgslok';ller skola stensgatan. Allen vid nordöstra sidan af
bes~ktlgas . af ,hra!1dchef, stadsarklte~t och Obseriiatorieplasi från Observatoriegatan till
poJiskommlss~ne, Innan de ~å tagas l. bruk. Kungstensgatan.' Tegnerblunden, dock att åk-
För e x p loai v a varor har öfverstäthållare- ningen ej får fortsättas å angränsande gator.
ämbetet tillsatte!: ~ontrol~ant me~ arvode Vasaparken dels de tre vägar, s?m från
af 2,000: - och for tJ!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 utgör fortsättning af den
ångslupar sedan 1~73 och sedan 1912 sak- mellersta af vägarna vid Dalagatan. Krono-
k~nniga för pröfning af kompet~?sen hos berqsparken, dock att åkningen icke får fort-
mindre motor- och .fiske-fll::·tygs befälhufvare. sättas å angränsande gator, Guldgränd, 'ranto-
- Namnen å ofvan omnämnda inspektörer lunden, Kapellgränd frå~ höjden midtför
m. m. återfinnas under [17 00]. hnset n:r 9 österut till Oatzötagatan, samt

[4886J .. .... . Högbergsgatan från Häckelfjnllsgränd västerut
Kreatur. Lämnas forspand ~ragare a gata till Nytorgsgatan, A dessa för kälkåkning

eller a~llla1! allmän plats obu~den!. ut,:n e.:-- anvisade platser får dock åkning, hvarom nu
forderlig tillsyn; eller finnes has! los därstä- är fråga, icke äga rum nattetid eller senare
des; eller finnas hornboskap, far, get eller än .kl. 9 på aftonen; och i händelse därstä-
svin lösa å gata eller annan allmän plats des med Öfverståthållareiimbetets tillstånd.
vid andra tillfällen, än då de, under oafbru- sand utströs eller annan åtgärd vidtages
ten tillsyn .~f vårdare,' föras till eller ~rån till förekommande af åkningens utsträck-
bete, eller for v~ttUlng eller annat angelag.et ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet
ändamål framdrifvas, eller på saluplats till att sådant hinder undanrödja. "För öfver-
försäljning ~tställas; eller hafva omförm,äl~a trädelse häraf bötes 2-20 kr.
kreatur genom ~mderIåten yård kornmit m Köttbesiktningstvång är i samband med
på annans g~rd I staden, ~ljer stanna:-. ~an, slakthusets öppnande infördt fr. o. m. 8
då kreatur l stad framdrifves, obehörigen febr 1912 . ,
därmed å gata eller annan allmän plats; böte l. '. '. .
ägaren eller den, som eljest skulle om krea- Motorcykelåknmg, se Veloeipedåkning.
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, hvar ' för sig ledas af två eller flera män
ej heller fodras eller lämnas frånspänd Vid samt, då de ledas, vara försedda med nos-
åkdonet annorstädes å gata eller annan all- ring eller broms. Andra större kreatur,
män plats. än där sådant 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. Kreatnr, .som nu äro nämnda, må
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Ordningsföreskrifter för Stockholm. [4886:)
icke föras af någon, som saknar för ända-[ gräfningar uppsamlad jord, sten och grus.
målet erforderlig kroppsstyrka, Mindre bo- samt andra fyllnadsämnen. hvilka ej upplag-
skapsdjur. såsom kalfvar, får och svin, få gas på ägarens eller med vederbörligt tillstånd
icke forslas annorledes än i fordon, som äro å annans tomt, auvisas af Ofverstäthällare-
tillräckligt rymliga och i öfrigt får ända' ämbetet medels särskild" kungörelse. Den ,
målet lämpliga. Kreatur få icke, där det som vill begagna sådana afstjälpningsstäl-
utan väsentlig olägenhet kan undvikas, köras len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller
eller ledas å gata eller' annan allmän plats, polisbetjänings tillsägelser i afseende å de
där liflig rörelse råder eller på sådan all- ditförda ämnenas aflassning. Ofverträdelse-
män plats, som icke är för körtrafik upp- häraf straffas med böter, 5-100 kr. -
låten. Särskildtförbjudna områden äro: Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor,
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., Torsg., 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 sprina stin-
porter må onödigt uppehåll icke ske, och kande lukt eller medföra annan betydlig
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
fjäderfä 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 afioppstrummor-
målet lämpliga. icke utsläppas vatten i sådan mängd att för

åkande eller gående hinderlig svallis eller
Orenlighet. 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-
jämväl i öfrigt tillse, att orenligheten ej ledning eller, på annat sätt som nyss ä~
spilles eller utrinner, äfvensom att hafva sagdt, vid allmänt vatten hämtnings ställe 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-
fällig anledning kan vara oundgängligen nö- tenhämtningsstiille rengöring ·af kärl eller
digt. Vid forsling å gata eller annan all- åkdon, tvättriing 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 betäckning försedt fordon. inrättade ändamålsenliga afträden, försedda.
Sopor, kreatursspillning, afskräden och .slik med täta, lämpligt omslutna tunnkärl eller
orenlighet, hvartill dock ej hänföres af trä- 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 af träde är till begagnande upplåtet,
från 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. till kl. 10 f. m. under ätersto- egendomen afflyttar, genom budning i stad-
den af året; skolande, i händelse af hehof, gad ordning, föranstalta om orenlighetens
orenlighet, 80m sprider vämjelig stank, vara bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas så
försatt med något ämne, hvarigenom olagen- länge, att kärlen blifva öfverfyllda. Brytes.
heten 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-
för snö, is; affall af byggnadsmaterialier, vid männa platser forslas ii annan tid än emel-
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Soplastningsstationer finnas å följ. stäl-
len: å Södermalm en station i närheten af
Södra järnvägsstationen; å Norrmalm en sta-
tion mellan Värtabanan och Solnavägen ;
samt å Östermalo» en station strax norr om

Skyltar. (Öfverståthållareämbetets kun- Östra järnvägsstationen. Dessa stationer hål-
görelse l"/U 1894.) las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un-

Mom. 1. Annonser, affischer eller andra der maj-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 järn-
ponentens medgifvande. väl till kl. 6 e,. m.

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller Då staden å gata eller allmän plats an-
..annan allmän trafikled skall därjämte föl- lägger trumma för afleduing af vatten, ålig-
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 Drätselnämnden 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 eagdt, får förer sidoledning, tiIl denna sideledning 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 finnes af staden anlagd, skal
-bredd mer än en och 'två tiondedels meter tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid.
från husvägg eller plank. dock att polismyn- som Drätselnämnden bestämmer och minst

-digheten, efter därom i särskildt fall gjord 6 månader förut gifver 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 samlings brunn, täckt
-spräng. med lämpligt af Drätselnämnden bestämdt

d) På hustak eller planks öfverkant må galler, försedd. med vattenlås samt, där ej
tlkyltar icke uppsättas med mindre Ofver- synnerligt hinder möter, lagd så att brun-
·j!tåthållareämbetet, efter Byggnadsnämndens nens utloppsmynning kommer minst 1,'8.
-hörande, därtill meddelat tillstånd. meter under jordytan. Kan till följd af

e) Befinnes !!kylt medföra synnerlig van- belägenheten vattnet från tomten icke föras
.prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter till tru~an från sådan brunn, hvarom of-
-att hafva hört Bygguadsuämnden, 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; ..och lände, i ty fall,

-till efterrättelse hvad Ofverstäthållareämbe- [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
-oehör, utan att iakttaga därvid föreskritvet försik-

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

.,stai!!3ns köttbesiktningsbyråer äro utfärdade stånd eller med åsidosättande af nödig var-
.af Ofverstäthällareämbetet den 23 jan. 1912, samhet. eller å stadens område utan nödig
.Samma dag är äIven taxa utfärdad för i, varsamhet verkställer stensprängning, lossar

[4886-4888J H. Taxor och ordningsföreskrifter.

,jan kl. 11 e. m. och kl. 6 f. m. från den 11samband med -slakthuset stående inrättningar.
april till den 1 september samt ftån kl. 11 Denna taxa upptager våga/gifter, kylhusaf-

-<Il. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader, gifter, spårvägsafgifter för 'kreatursforsling
vid bot af 2-100 kr. mellan Söder Mälarstrand och slakthuset,

~48871 ajgifter för transport, behandling och jOrsäU-
Reparationer. Då yttre reparation å hus niny af villk01'Ugt godkändt kött samt följande

pågår, utan att platsen utanför huset är afgifter för undersökning af salt och rökt
snhägnad, skall genom dens försorg, som, svinkött: 25 öre för stycke under 10 kg. och
-enligt Byggnadsordningen, för behörigt verk- 40 öre för större stycke.
atällande af byggnadsföretag är ansvarig,
på lämpligt sätt öfvervakas, det olyckshän-
-delse eller olägenhet för allmänheten icke
må af arbetet vållas. Brytes häremot, böte
.()-100 kr. .
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.kott eller afbränner f rverkeri, böte 11=' Tvllttbryggor. Ej må någon .~v~~ta,
1'00 kr Y Iskölja eller klappa kläder .. eller, forra~~a

, annat dylikt arbete .annorstades a allman
Stängningstider. ~ . regel må~h~ndesbodlplats 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.; ägaude allmänheten att dessa bryg-
samt under. tva veckor fore Julafton till kl. 9. gor kostnadsfritt begagna.
Mlitvaruh\londelmå öppnas kl. 6 och tobaks- '.
eller tidningshandel hållas öppen en timme Vakar. Utan särskildt tillständ af Öfver-
längre på aftonen än annan handelsbod. ståthållareämbetet må ej någon upphugga IS

.. . . )... eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller ..vat-
Taksno och IS. Tak och rannor a hus tendrag inom staden eller på eller l närhe-

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 förorsak~ fara. för dem, s~m förbud gäller äfven i afseende å:sådant för-
färdas förbi: dock ma det ~?ke utan nod- svagande af is, som sker j1;enomutsläppande
tvång ske så, att den utan~or huset fram- därå af hett vatten från ångmaskin eller på
gående rörelsen därigenom hlIl;dras ell~~~lP'annat dylikt sätt.
pehålles ; börande husägaren VIdtaga .~.odlga
åtgärder til~ förekom~ande a.~olycks~an~~l- Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom-
ser eller olägenhet for allmänheten ..1 följd munalmyndigheten få vattenutkastare, som
af arbetets verkställande. Brytes haremot, äro eller varda å gator eller andr~ allmänna
böte /5-50 kr. platser anbragta, ej begagnas tll~ vatten-,

. hämtning med häst och åkdon, VId böt atTeatrar. Biljett:r för .inträde trll 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, in?m deras förstugor, trappuppgå~- eller tjänliga uthus inne- å tomt. Allt upp-
gar, ~or~ldo~er eller å tl:ottoarerna utan~?r lag af ved å vind, .som ej är förse~d med
eller lllVld. mgångarna: till teaterh~.sen sal- brand botten s är förbjudet, och må ej heller
jas eller till salu utbjudas åt allmanh~~en, i boningshus å vind med brandbotten .ved
vid bot af 2-50 kl'. Under det .?erorda uppläggas utom i högsta nödfall, men Icke
tillställningar äga rum ~l~er. all~anh~.ten i något fall närmare skorstenspipa än 0,891
till dem anländer eller därifrån sIg aflags· meter vid bot af 20-100 kr.
nar, får ej å n~mnda stä~len något, .hvad Då' ved eller dylikt gods skall från åk-
det va~a lIl:å, säljas ell:r till salu utbjudas don aflassas å gata el';;r annan 'plats, må
utan direktionens tillstådd, VId bot af 2- sådant icke ske medelst vedens eller godsets
10 k~. Ej må någon röka cigarr eller to- afstjälpande från åkdonet. Tillstån? til,l
bak mom Kungl. Teatrarnas sa~onger,.kor- sägninz eller huggmng af ved eller v~rke a
ridorer, trappuppgångar eller inre .for~~u-gata eller annan allmän plats må polismyn-
gor under spektakel eller ~nnan tJll~ta!l. digheten medgifva endast i det fall, att. an-
ning därstädes .ell~r då. allm.~nheten dart~ll nat tjänligt ställe för berördll; ändamål Icke
anländer eller därifrän sig afIagsnar, - .hvll- finnes att tillgå eller lämpligen kan bere-
ket förbud äfven gäller för alla andra I sta- das' börande vid arbetets verkställande noga
den eller å dess område belägna allmänn~ 'tills'es såväl att allmänna rörelsen icke hind-
teatrar eller lokal~r för uppförand~ af of- ras som ock att arhetet utan uppehåll
fentliga föreställningar, såsom skadespel, bri~O'as till slut· och skall gatan eller plat-
konstridning och dylikt - vid bot af 2-10 kr. sen bgenast efter fulländadt ar?ete rengö-

Trottoar. Ingen må å deusamma åka ras genom dens
l
försorg, so~ låtit de~.salD?ma

eller rida, utom vid färd däröfver mellan förrätta. Bryter någon haremot, bote ~-
gård och gata, ej heller dit uppför~, ford.?n 50 kr.. • . _
eller dragare eller på annat obehörigt satt V~loclpedakn,"g, se nedan efter Auto
upptaga eller afstänga trottoaren för de mobiltrafik.
gående. Ej må trottoar begagnas af de~, [4§ 89] , .. ..
som 'bär börda, hvilken till följd af sm . A. k a n~e, ridande och g.~ende. De~ar for-
storlek osnygghet eller annan sin beskaf- bjudet fc:r en hvar att kora. elle~ n.~11; for-
fenhet 'är de gående till hinder eller annat tare än I gåe~de eller s~l'Idt pil. följande
men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. gator och allmanna pl~tser. .
Fotgängare, som å gångbana möter annan Västerlåuggatan, Prast!\,atan, Skomaka.~e·
fotgängare, bör hålla till vänster. gatan, Svartmanga,tan, Kmdstngi1tan, Skar-
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[4889] il: Taxor och -orduingsförsskrifter ..
~årdsgataB, Köpmangatan,' Baggensgatan, kör .eller rider framför, är skyldig hålla
Osterlånggatan, .Järntorgsgatan, -Tyska Brin- undan åt vänster. Det är icke tillåtet att
ken, Köpmantorget, Köpmenbrinken, Beni- köra eller rida förbi annan körande ..eller
kebrinken, Trångsund,' Munkbro- och Mälar- ridande i gatukorsningar eller å platser,
torgen 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- hi för personåkdon samt den, som' kör
'Ser.är det icke tillåtes att medarbetsåkdon olassadt arbetsåkdon. för laasadt, Körande
·köra fortare än i gående: Staden inom· bro- och ridande åligger, när 'någon är i vägen,
arna med undantag af vägen från Riddar- att i tid ropa: Se upp! och i händelsesaf
holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid- behof sakta farten eller stanna. Körande
darholmshamnen. Slottsbacken, Skeppsbron skall vika undan vför person, som 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, vare sig att detta beror
gatan mellan .Gustaf Adolfs torg och Her- af' okunnighet eller bristande kroppskrafter,
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan mel- äfvensom den, som icke fyllt sexton år, må
lan 'Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, icke å gl!ta 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 å allmän
Fredsgatan, Drottninggatan söder om Teg- plats eller gata, förrän han styrkt, att han
nersgatan, Södermalmstorg, Götgatan mel- äger erforderlig skicklighet. Körande och
lan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, ridande äro skyldiga hålla vägen fri' för
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Rag- tågande militärtrupp. liktåg och andra pro-
valdsgatan, 8:t Paulsgatan mellan Bagvalds- cessioner, utryckande brandmanskap, brand-
gatan och Götgatan. Där genom anslag kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryckande
911er annorledes finnes utmärkt" att l!'ata är polispiketvagn och spårvagn. Vidkörningmed
afstängd för trafik af körande eller ridande, arbetsåkdon är det körsvennen förbjudet att
skall sådant lända till efterrättelse. Kö- ligga på åkdonet äfvensom att därå intaga an-
rande eller' ridande skola öfverallt där hin- nauplats, än hvarifrån 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 arbetsäkdon, 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. Å 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.1 Det är körsvennen
hålla närmast till vänster samt peNlonåkdon förbjudet." att på gatorna onödigtvis smälla
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt. ellor : 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 blifvit eller vid tillfället varder af polis-
af. till körbanans vänstra sida. Skall kö- myudigheten anvisad, hästen. med åkdo-
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 utan hinder [eller

.lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- olägenhet för rörelsen å vidliggande l!'ång-
ning om gatuhörn skall sketill vänster nära bana. 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, at1:lhinder
annan· körande eller ridande, skall hålla åt eller olägenhet däraf kan uppstå för dem,
vänster, När nägon 'bakifrån kör eller ri- som. skola köra om 'hörnet, eller att gång-
der förbi annan körande eller ridande, skall bana stänges. Där åkdon står, vid ena si-
det sme till höger i .traf, hvarvid den, som dan af gatan, är det förbjudet att med åk-
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dön stanna vid motliggande del af gatans 'i Yxsmedsgränden,
andra sida, så framt mellanrummet ej läm'ILejonstedts gränd.
nar tillräcklig plats för obehindrad färd
med 2 åkdon samtidigt. Nu meddelade för- [4890J
bud gäller dock icke för den tid, som åt- Automobiltrafik. Från början af ,1907
går för åkandes i- eller urstigande. Gods gäller K. Maj:ts förordning' af d. 21 s~Pt.
af betydlig längd eller stort omfång må 1906 om automobiltrafik. . I denna medde-
icke utan nödtvång bäras eller med äkdon las föreskrifter bl. a. 1) om automobilens
forslas å g;ata, där liflig trafik råder. Ar beskaffenhet (eäkerheteanordningar m. m.),
gods af beskaffenhet att vid transporten 2) om igenkänningsmärken, 3) om forbud
lätteligen kunna medföra fara eller i syn- mot automobils användning, 4) om för auto-
nerligt. hög grad åstadkomma hinder eller mobil tillåtna vägar och körhastighet, 5)
olägenhet for trafiken, får det med åkdon om yrkesmässig automobiltrafik, 6) om re-
forslas å gata endast enJigtpolismyndig- sand e utlänningars automobiler, 7) ansvars-
hetens tillstånd och föreskrifter. När gods bestämmelser öm förordningens efterlefnad,
af stort omfång skall med åkdon forslas till 8) om motorcykel och 9) om besiktnings-
eller från hus, får af- eller pålassningen icke taxa och kungörelser. De för allmänheten
ske på gatan, om detta arbete lämpligen kan viktigaste af dessa föreskrifter (af hvilka
verkställas inne på tomten. Det är ej till- några påstås vara för stränga för att kunn a
låtet att utan nödtvång låta åkdon dragas i noga efter!efvas) äro följande: ,
släp efter annat åkdon. På arbetsåkdon får Automobil skall vara forsedd med igen-
gods icke lassas på sådant sätt eller i sådan känningsmärke, som erhålles efter besiktning
mängd, att någon del af lasset kan falla af, och gäller för hela riket. För Stockholms
eller ock större hinder eller olägenhet för stad är märket A, för Stockholms län B,
trafiken uppstår, än som är oundgängligt. Ar- för Upsala län C och för Södermanlands
betsåkdon, som tillhör invånare i hufvudsta- län D etc. allt med följande siffror, 12 cm.
den, skall, när det där användes till körs- höga, svarta I. mörkblå på hvit botten och
101', vara försedt med skylt, hvarå ägarens lätta att läsa både framifrån och bakifrån,
fullständiga namn eller firma samt hans hvarför de vid mörker skola belysas af lyktor.
adress finnas utsatta med tydliga, minst A allmän väg af mindre bredd 'än 3,6
nio centimeter höga bokstäfver. Ager han meter må automobiltrafik ej äga rum ntan
flera arbetsåkdon, skall hvart och ett af Kon:s befhdes tillstånd och å enskild väg ej
dem därjämte vara märkt med sitt särskilda utan ägarens. Endast ambulans- eller brand-
ordningsnummer, anbragt på skylten med väsens automobil må i tätt bebyggdt sam-
tydliga minst nio centimeter höga siffror. hälle framföras med större hastighet i tim-
Skylten skall, där så lämpligen ske kan, men än 15 km. vid dagsljus och 10 km. vid
vara anbragt på sådant sätt, att inskriften mörker eller dimma oqh annorstädes resp.
'utan svårighet kan läsas af den, som be- 25 km. och 10 km. A broar, i vägkors-
finner sig bakom. åkdonet, och får icke ningar och i vägkrökar skall automobil köras
skylas. Hjulringar och skenor på arbets- så sakta, att den kan stannas ögonblickligen.
åkdon, som tillhöra invånare i hufvudstaden För öfrigt skall automobilfarande dels i tid
och där användas till körslor, äfvensom på ge varningssignal, dels icke färdas förbi
omnibusvagnai-, forspända med två eller oroligt rid- eller dragdjur utan att ge den
flera hästar, skola hafva en bredd af minst ridande eller åkande tillfälle att stiga af,
tio och en hal f centimeter, så framt icke dels genast stanna på tecken af krono- eller
hjulens genomskärning är minst en och en polisbetjänt. dels vid sammanstötning etc.
tredjedels meter eller åkdonen hvila på ända- icke aflägsna sig från olycksplatsen, innan
målsenliga fjädrar eller äro forsedda med lämpliga åtgärder vidtagits, dels slutligen ej
motsvarande, lika goda inrättningar. Hand- lämna motorn, innan sådan åtgärd vidtagits,
kärror eller andra fordon, som fortskaffas att den ej kan komma i gång af sig själf,
med handkraft, få icke skjutas fram, när Lokala förordningar utfärdas for hvarje
de äro så inrättade eller lassade, att den län i början af hvarje är med sammanfatt-
som verkställer transporten ej har fri utsikt ning af alla för länet gällande stadganden.
framför sig. Bland sådana föreskrifter for Stockholms

Vid vite af 5-20 kronor är det körande stad märkas följande:
och ridande forbjudet att mellan kl. 6 f. m. Automobil, som ar mer än 6 m. lång och 2,3
och 9 e. m. färdas annat än i sydlig rikt- m. bred, må ej utan särskildt tillständ använ-
uing å Stora Nygatan, i nordlig riktning å das.
Lilla Nygatan, i västlig riktning i Gåsgran- AutomobIl för befordran af pe r-
den och Käkbrinken samt i östlig riktning ls o n er får icke framdrifvas i Narvavägens-

[4889~, 4890
Schöufeldts gränd och
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(4890J H. Taxor och ordningsfllreskrifter.
och VallUJllavägens alleet', öfver Kastell- Kungsholm8brons svängbro, O:JJtorget,Oxtor.qsg. j

holmsbran och viadukten i Ri7lgvligen. Med Regeringsg. mellan Gustaf Adolfs torg och
större. hastighet än 6 kilometer i timmen Herkulesg., S:t Paulsg. mellan Ragvalds.q., o.
må sådan automobil ej framdrifvas å Bag- Götg., Sluesbroarna, Södermalmstorg, Va8a-
g~nsg., Benikebrinken, Grlinderna i staden bron. Om automobiler för forsling af va-
;,nom broarna, Helgeandsholmsbron, Järn- ror gälla ännu flera och större inskränk-
torgsg., Kindstug., Köpmanbrinken,Köpmang.~ ningar.
Köpmantorget, Munkbrotorget och Mälartor·Utan myndighets tillstånd får icke vid
get å de delar, som ligga utmed järnvägs- automobil tillkopplas annat fordon. ..
yiadukten, Nya Kungsholmsbrons svängbro, Velociped- och motorcykelå~ning. (Of-
Prlistg., Skomakareg., Skär'gårdsg., Slussbro- verstäthållareämbetets kungörelse 10/5 1915)..
arna, Svartmang., 'l'rångsund, Tyska Brin- a) Utan särskildt tillstånd af Öfverstät-
ken, Vlisterlångg., Österlångg. hållareämbetet får velocipedåkning på all-

A härofvan icke uppräknade gator och män plats äga rum allenast på' körbana
torg i staden mellan broarna må automobil och följaktligen icke på väg, som enligt där
för: befordran af personer icke framdrif- uppsatt anslag är afsedd uteslutande för ridt.
vas med större hastighet än 10 kilometer b) Velocipedåkning tillåtes ~j heller på föl-
i timmen med undantag af 1!ägen från Rid- jande ställen: Västerlånggatan, S. om Stor-
darholmsbron ö/uer Birger Jarls torg till kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt
Riddarholmahamnen, Sloiisbacken, Skeppsbrrm, Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan och
platsen. nedanför Lejonbacken å ömse sidor Regeringsg.
om Norrbros förlängning, Arsenalsg. mellan Den, som färdas på velociped, åligger att
cfustaf Adolfs torg och Berzelii park, Bib- åka med långsam fart dels i gatuhörn och
lioteksg., Gustaf AfdolJs torg, Fredsg., Götg. invid gångbana, dels äfven där trängsel rå-
mellan Södermalmatorg o. S:tPaulsg.,Hamng. der eller fara för snmmanstotning eljest kan
mellan Kungsträdgårdsg. o. Norrmalmstorg, uppstå. (Med långsam fart förstås en has-
Hornsq. mellan Södermalmstorg o Ragvaldsg., tighet, som ej är större, än att en fullväxt
Jakobsg. mellan V. Trädgårdsg. o. Vasag. man med rask gång kan följa med veloei-
Jakobstorg, Norrbro, Norrmalmstorg, Strömg. peden.)
mellan Gustaf Adolfs torg o. Rosenbad. ss- c) Vid färd skola på velocipeden finnas:
dermalmatorg, Tegelbacken, Ö. o. V. Slttssg. 1) säkert verkande broms 0<;/1 ringklocka;

Automobil för forsling af varor får 2) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt
ej framdrifvas å mellersta körbanan i Nar- bakåt på svart, stadigt fästad plåt med hvita
vavägen och i där befintliga alleer, i Val. upprättstående siffror, minst åtta eentimeter
hallavägens alleer, å norra körbanan å Strand- höga, öfverallt minst sju millimeter breda
vägen annat än för varutransporter till och och med minst sju millimeters afstånd så
från egendomarna vid Strandvägen, å andra väl mellan hvarje siffras jämnlöpande delar
vägar mellan Djul'gårdsbron och Allmänna som mellan de särskilda siffrorna; samt dess-
gränd än den västra å viadukten i Ring1!ä- utom 3) under den del af dygnet, då gatu-
gen och å Kastellholmsbron, lyktorna hållas tända: vid eller framom styr-

Med större hastighet än sex kilometer i stången
timmen får automobil för forsling af varor dels, i velocipedens längdriktning, tydligt
ej framdrifvas å följande gator och allmänna nummer, anbragt å hvardera sidan på svart,
platser: Staden inom broarna med undantag stadigt fäst plåt med siffror efter föreskriften
af vägen från RiddarTtolmsbron öfver Birger i pnnkt 1, dock att måtten må kunna in-
Jarl s torg till, RiddarTwlmsTtamnen, Slotts- skränkas till motsvarande 6 och 5, dels äf-
backen, Skeppsbrtm. samt platsen nedanför ven lykta med tändt ljus, hvars sken tydligt
Lejonbacken å ,ömse sidor om Norrbro« för- synes på sfständ och på bägge sidorna full-
längning, Arsenalsg. mellan Gustaf Adolfs ständigt belyser sist nämnda nummer.
torg och Berzelii .park, Biblioteksq., Drott- Numret får icke under färden vara skyldt.
ningg. söder om Tegnersg., Fredsg., Gustaf Föreståndaren för polisens centralafdelning
Adolfs torg, Götgat. mellan Söd~rmalmatorg bestämmer det nummer, velocipeden skall
och S:t Paulsq., Hamng. mellan Malmskill- föra, och lämnar därom skriftligt besked till
nadsg. och Norrmalmstorq, HelgeandsTtolms- ägaren, när denne själf eller genom annan
bron, Holländareg. söder om Kammakareg., anmäler sig å afdelningens station samt upp-
Hornsq, mellan Södermalmstorg och Rag- gifver snamn, yrke och adress.
tJaidsg., Jakobsg. mellan V. Trädgårdsg. och d) Vid färd 'inom staden eller på (Södra)
Malmtorgsg., Jakobstorg, KUl1gsbron, Kungs- Djurgården iiI' förbjudet att med båda hän-
trädgårdsg., Lästmakareg .. mellan Regeringsg. der släppa styrstången, att framdrifva mer
och Oxtorget, Malmtorgsg., Norrbro, Nya än I 2 velocipeder i bredd samt att onii-
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digtvis eller för Öfning åka annorledes än Engelbrektskyrbn ~...• 1;483
rakt framåt. . Engelska, nya, .............................• 200

ej Den som färdas på velociped åligger: Ersta kapell................................. 100
att) öfverallt där hinder ej möter hålla på Folkets hus: Sal A 731, sal B 389,
vänstra sidan af körbanan; att vid möte med sal C 207, sal D 209, sal E 126,
åkdon eller ryttare hålla åt vänster; att vika sal F 79, sal G 51, sal O 80.
undan för spårvagnspassagerare vid hållplats; Folkteatern ....................•..........
att vid gatuhörn vända åt vänster nära kör- Frälsningsarmens lokal, Östermalms-
banans vänstra sida, men åt höger i stor gatan 36 .....•.•........................ 1,300
båge: att, när fara för S'ammanstötning kan Frälsningsarmens lokal, Lillå Glas-
uppstå, gifva signal med ringklocka; att vid bruksgatan 10 .
färd förbi häst, som ledes, hålla åt den sida, Föreläsningspaviljongen, Bergsund .. , :
föraren går: samt att färdas varligt förbi Grand Hotells konsertsal : .
hästar och stiga af velocipeden vid möte Gustaf Vasa-kyrkan ..•.................
med häst, som· visar sig orolig, äfvensom Gustaf Vasa församl-s kyrka Väst-
när det eljest är af behofvet påkalIadt, mannag. 63 :........... 156
för undvikande ~f olyckshändelse. Helgalundskapellet........................ 300

fl Det i '§ 3 Ordningsstadgan för rikets Hjorthagens kapell........................ 580
städer gifna förbud att å gata, torg eller Hotell Fenix balvåning 500, 250, 235
annan allmän plats köra ovarsamt samt att Hushållsskolan, Jakobsbergag. 15... 150
vid vändningar i gatuhörn eller vid färd Högre Realläroverket på Norrmalm
mellan gård och gata köra annorlunda än aulan .•.....................................
med stor varsamhet skall äga tillämpning gymnastiklokalen : .
jämväl å velociped- och motorcykelåkning. Idrottsparkens tennispaviljong .

Immanuelskyrkan .
Intima teatern ..........................•...
Jakobs kyrka .

[4910] Allmänna lokalers utrymme är i Johannes kyrka ' .
hygienens, ordningens och trygghetens "in- Katarinaiförsamlingshydda .......•....
tresse af polismyndigheten beräknade för Katarina kyrka .
nedanstående högsta antal samtidigt besö- Katolsk-Apostoliska kyrkan, Oden-
kande: gatan:';20 .
Adolf Fredriks kyrka..................... 1,100 Klara kyrka !..

. Akademien för de fria konsterna... 280 Konstnärsklnbben, Smålandsg. 7 .
Alhambra teater ......•................... 305 Kristallsalongen .
Ansgariekyrken.s Brännkyrksg. 88... 250 Kristliga Föreningen af Unga Män
Arbetareinstitutets nedre våning, (K. F. U. M.), Birgerjarlsg. 35 .

Klara N. Kyrkogata 8 .•............. 478 Hornsg. 50 .
Auditorium 1,731 K. F. U. K. Brunnsg. 3 .
Baptistkyrkan, Observatorieg. 4...... 500 Hornsg. U'8 .

, Norrlendag. 21......... 270 Kungl. teatern .
BaptistförsamI. Bergsg. 45 stora salen 630 Kungsholms församI. kyrkosal, Parm-

> mindre > 230 ?J; mätareg. 3 ' .
Berns salonger vid utskänkning 1,581 Kungsholms kyrka .

> > vid andra tillfällen.. 1,650 Kungsholms realläroverk högtidssalen
Betelkapellet, MalmskilInadsg. 48 D 1,160 > > gymnastik-
Betesdakapellet, Smala gränd 5 350 salen .. ........................•
Betesdakyrkan, n. b. o. 1 tro 600 + 1,100 Kvinnoklubben, Greftureg. 24 A .
BetIehemskyrkan........................... 800 Landtbruksakadem., Mästersamuels-'
Biologiska museet 200 gatan 47 .
Blanchs kafe 375 Lutherska missionshuset, Högbergs-
Blasieholmskyrkan ...............•........ 2,600 ..••gatan 27 A .
Centralbadets simhall, Drottningg. 88 300 Maria kyrka .

> tennishallar d:o 600 Mariasalen, Brännkyrkag. 187 .
Cirkus på Djurgården..................... 1,997 Matteuskyrkan .
Djurgårdskyrkan .........................•• 250 Metodistkyrkan, Uplandsg. 12 .
Djurgårdsteatern .... :.;.................... 537 Missionshuset, Kungsg. 88, stora salen
Dramatiska teatern....................... 976 . > mindre>
Ebeneserkapellet, Blecktornsgränd 13 750 Mosebaeke 'variete .
Elimkapellet, Storgatan 26 '.......... 486 vinterträdgård .
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400
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778
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1;659
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1,400

175
902

546
161
48,0
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1,264

275
1,500

625

400
180

175

1,000
1,900

110
807
860
600
14.0
899
200



[49l0J H. Taxor och ordrringaföreskrifter.
Musikaliska akademiens orgelsal., : 350 Sofiakyrkan " .

. >;p. > stora sal 1,009 Stadion .
MälarbadeQsimhaIlen jämte läktaren) 500 StefanskapeIlet (+ 100 i lilla salen)
National, se Restaur, Grand National. . Storkyrk;an .
Norra latinläroverkets högtidssaL.... 1,250 Svenska teatern : : .
NoviIIa .......•........................... ,... 536 Södermalms Högre AIlm. Läroverks
Odeonteatern •...........•........ 723 aula ......•••..•...........................
Oscarskyrkan 1,428 Södra teatern ..•...........................
Oscarsteatern 1,150 Trefaldighetskyrkan, Majorsg. 5 & 7
Restaurant Grand National n. b 700, 190,350 Tyska kyrkan ~ .
Ryska kyrkan ..........•............ ;...... 90 Vasateatern .................•...............
Salemskapellet, Folkungag. 14 n. b. 900 Vetenskapsakademiens hörsal, n. b....

> 1 tro 200 läktare (utdömd)
S:t Görans kyrka, Kungsholmen c.v.i. 47j! Viktoriateatern .
Sot Paulskyrkan, Ad. Fredr. torg 10 600 Yiktoriasalen (+ 125 i lilla salen) .
Skansen :.........•..................• 20,000 ~nkehusets kyrka .

> Högloftet 484 Ostermalms församlingshydda vid
Skeppsholmskyrkan. ..............• 1,400 Skepparegatan .
Slottskapellet 800' Östermalms kyrka .

1,383
17,700

'412
2,000
1,104 I

.I

·800
528
700

1,000
676
337
24

469
420
230

593
2,000
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