
H. ~tlxo; och ordningsforeskrifter. 

H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
C48 781 Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet, 

gallande från och med den 1 november 1924. 

2. 
Det omride, inom hvilket droskkusk enligt para- 

graf 1 ar  skyldig verkställa Körning, indelas i en 
inre zon eller zon I och en yttre zon eller zon II. 

Till Aon I höra 
a) staden inom tullarna, 
b) hela Norra och hela Södra Djurgirden, 
C) Äppelvikens och Smedslitten8 villaomrPden, 

Listens viiiaomrPde till Alstens gard, omridet till 
korsningen af Drottningholmsvägen och aftagsvagen 
till Bromms kyrka samt till bron vldUlfsunda slott, 
Ekelund &ngbitsoryggan bortom Karlberg Solna 
kyrka, Raga norra grindar, Sickla bro, ~ n s k e d e  till 
och inom Skogskyrkogirden, O r b ~ ä g e n ,  jarnvitgs 
bfvefgingen, Midsommarkransen, Svandammsvagen 
Aspudden, Manhemsgatan, samt hela omrddet mellan 
dessa ställen, 2 ena stdan, och, 8 den andra, staden 

1. 
Droskkusk &r med undantag hvarom i paragraf 

50 d droskceglementet och paragraf 8 Ear nedan 
förmales, skyldig verkstilla körning till hvarje inom 

t Stockholms stad och dess omride samt Solna Dan- 
deryds, Lidingb och Nacka socknar belkgen 'plats, 
till hvilken leder for automobil uppliten vag, s i  
ock till Drottningholm, Spinga kyrka, Saltsjöbaden 
samt Huddinge kvrka och villastad. 

inom tullarna. 
Till zon II höra de öfn'ga omriden, till hvilke 

droskkusk är skyldig köra. 
För f&rd i bada zonerna med början och slut i 

kusk ej skyldig verkstilla körning vare sig inom 
zon II eller inom de 'Yttre delarna af Norra och 
Sodra Djurgirden. 

4. 
Taxa I. For 1-2 personer inom zon I 

erligges 70 ore för en väglangd intill 270 meter 
samt darutöfver 10 öre for hvarje pibörjad vaglingd 
af 270 meter. 

zon i beräknas afgiften s i  som om hela iterresan 
skedde i denna zon. 

3. 
I fall dir snöstorm, farlig isgata eller dylikt kan 

antagas komma att gbra firden äfventyrlig, kr drosk. 

Taxa II. a) För 3-6 personer inom zon I 
b) För 1-4 personer inom zon II 

erligges 70 öre for en vkglingd intill 180 meter 
samt darutöfver 10 öre för hvarje pibörjad vitglhgd 
af 180 meter. 

Taxa III. För 6 personer inom zon II 
erlägges 70 öre för en väglangd intill 135 meter 

samt därutöfver 10 öre för hvaqe pabörjad väglaugd 
af 135 meter. 

Ett barn under 10 ii- m e d r a a s  ej i personanta- 
let. Tvi  barn under 10 Pr raknas sasom en person. 
For gods, öfverstigande i vikt 25 kilogram, belalas 
shsom for en person. 

5. 
For väntning utgir betalning 
a) före borjan af en fard med 70 bre intill 2 mi- 

nuter samt vidare med 10 ore för hvarje därefter 
börjad tid af 2 minuter 

b) under fard med 10 öre for hvarje 2 minuter. 
Anm. Vid telefonbest&lld framkominn till rekvi- 

renten skall, om denne befinner sig inom zon I, 
taxametern sattas i vei-ksamhet först vid framkoms- 
ten, men eljes vid zongränsen och d& p i  lagsta 
gällande taxa. 

dock minst llrrona. 2. 
111. a) för 3-5 utom tunarna om För afgifternas beraknande skall hvarje automb- 

A"-,.- / b i l  som användes i Jvrkuskrörelse. fbr hvilken 

Taxor och bestämmelser för s. k. nbilliga bilern, 
gällande från den 1 januari 1924. 

Dar ej med den ikande annorlunda öfverenskommits, skall betalning utga enligt följande föreskrifter: 

Taxa  Z. För 1-2 personer inom tullarna om 
dagen 

erlagges afgift motsvarande 40 öre for kilometer, 
dock minst 1 krona. 

yaaza 11. a) for 3-5 inom tullarna om 
dagen; 

b) fór 1-2 personer utom tullarna om dagen 
för 1 4  inom tullama om natten 

erlagges afgift motsvarande 60 ore for kilometer, 

1. l 3. 
1. För Pterfärä utom tullarna tillampas taxa, som Ett tryckt exemplar af denna taxa med tillhörande 

Sr narmast lagre an den för f&rä i motsatt riktning bestimmelser skall h n a s  i automobilen latt till- 
d& gällande taxa. gitngligt för den ikande. 

2. Ned natt afses tiden mellan kl. 12 midnatt 
och kl. 6 formiddagen. 

3. För vitntning u t g h  afgift motsvarande 3 kr. 
per timme. 

4. Ett barn under 10 &r far medfolja utan s'ärskild 
betalning och 2 barn under 10 &r raknas som en 
Person. 

5. Gods, öfverstigande i vikt 25 kg., räknas som 
en person. 

u w g r u  
b) för 1-6 utom tullarna om natten 

afgift motsvarmde 60 öre for kilometer, 
dock minst 1 krona. 

Sarskildil besfimmelser. 

. VIKING SKOKR#M INDUSTRLAKTIEBOL. VIK IN G 
O R E B R O  

0f;erstithillar~mbetet i<ke medgifvit undantag frPm 
tillimpningen af denna taxa vara forsedd med taxa- 
meter som ~fvers t i thP~arahbetet  godkant. Denna 
apparat, som icke fPr sitttas i verksamhet, förran 
den &kande tagit plats i ikdonet, utvisar vid fardens 
slut i en summa den afgift, som skall betalas. 
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[4879-48801 E. Taxor och ~rdnin~sfö~eslrrifter.  
[48 791 Hyrkusktaxa. 

Galler endast för kbrning ined hastar. 
Genom Ofverstl€h&llaritmbetets Reglemente fbr hyrkuskar i Stockholm Sr liksom i fraga om 

droskor (48 80) förbjudet för kbrsven att begara dnckspenningar att röka tobak utan den lkandes med- 
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framfor !ngangen till bangardar teatrar och for- 
lustelselokaler, s& att ttilltradet forsvkras. Priset för akning är bfverlatet &t fritt aftal, men for vanligast 
fbrekommande körturer hafva Stockholms hyrkuskverk fbrenat sig om nedanst8ende T a x a  - gällande 
Bkdon för tv% personer (droska viktoria kup8, rysk sliide sladkupé) eller for fyra personer (landa, tackt 
vagn, rack, tackslade). Efter kl. 12  midnatt till kl. 7 f. d. tillkommer 26 % forhojning. 

I 

[48 801 Stadsbudstaxa, gällande från och med den 10 januari 1923. 
A) Allmänna bestämmelser. 1) Betalning för uträttande af uppdrag, som anförtrotts &t stads- . 

bud, utg%r efter tzd endast da s% uttryeklzgen betingas men eljes efter kurs. 2)  Edbetalning utghr 
med 1 kr. för hvarje pibörjad halftimme och G O  olo högre mellan 9 e. m.-7 f. m. 3) För gods hvars 
forsling kräfver mer än  ett stadsbud, utglr betalning enligt taxan för haaqe stadsbud. ,4l F ~ P  åter- 
kurs betalas hälften af taxans afgifter. 5) Fö7- inställelse & den plats, dar uppdraget skall mottagas 
betalas 25 öre, om'afstandet är  öfver 600 meter, eljes ingenting. 6) För säntan mer än en kvart öfve: 
den tid, som Uppdragets uträttande Wafver äger stadsbud f& 50 öre för hoarle p a b ö ~ ~ a d  kvart efter 
den första har ten.  7) För  passagerareesekters forsling mellan Skdon och BugbBt eller järnvägsstation 
erligges 50 öre för borda af högst 50 kg och 1 kr. för tyngre börda. 8) Om uppdrag, som icke är- 
tingadt efter tid, innefattar flera satakilda kurser, eller ett enskilt koilys vikt öfverstiger 75 kg. afven- 
som i andra fall, d& denna taxa icke är till-lämplig, m& öfverenskommelse om betalningsgrunden göras 
med stadsbud eller stadsbudsförestandare. 

B) Tidhetalning, se ofvau. 
C )  pöör betalnzng efter kurs (Zontariff) är Stockholm indeladt i 19 zoner, hvilkas gränser i all- 

männa drag anges har nedan. Betalning utgir enligt följande grunder med tillagg af 50 Ola mellan 9 e. m. 
och 7 f. m.: a) För uppdrag utan börda eller med börda a f  högst 4 kg .  är taxan75 öre inom zonen 
med 25 öres tillägg För hvarje följande zon. b) För börda mellan 4 och 25 kg.  är taxan 1 kr. inom zonen 
med 25 öres tillmgg för hvarje följande zon. c) För börda mellan 25 oeh 76 kg är taxan 1: 25 inom 
zonen, men darefter 50 öres tillagg för hvarje följande zon. 

För börda mellan 75 och 160 kg är taxan 2 kr., men darefter 50 öres tillägg för hvarje efterföljande zon. 

a) Visitåkning (helt korta afbrott) eller Promenad- 
8kning inom tullarne. Er. 

För första heltimmen eller darunder ......... 10. - 
,, hvarje paborjad halftimme direfter ... 5: - 

b) Visit- och affarslikning inom tnllarne. 
För hel timme eller darunder .................. 
,, hvaqe halPtlmme darefter...... '50; 1 

c) Knrskörning inom tnllarne. 
Enkel kurs 1) mellan och inom stadsdelarna 

norr om Slussen, 2) inom Södermalm 3) 
mellan sbder och staden inam broaina 3: 50 

Enkel kurs mellan Sbder och norra stads- 
delarna i n  o m  Scheelegatan, Kungsgatan 
och Storgatan .............................. 4: - 

Enkel kurs mellan Sbder och norra stads- 
delarna u t a n f  ö r  Scheelegatan, Kungs- 
gatan och Storgatan ........................ 4: - 

d) s romen ad åkning. 
~ö~ föuande till sin riktning bestämda 
gälla här angifna kurspris dock med 1 kr. höjning 
d& hamtning sker 8 Söder för promenad utom norr; 
tullarna eller % Norr för promenad utom södra: 
1) Lil la  promenaden 8 Djurgården: förbi Nor- 

diska Museet Bellmausro och Rosendal 
samt ~jurgirbens  norra strandväg &ter, 
eller tvärtom ................................. 10: - 

2) Stora promenaden å  jurg garden: Norra 
strandvägen utefter Djurgardsbrunnsvi- 
ken, förbi Rosendal Djurgirdsbninn 
Manilla, Bellmansro,  asse el backen o. s. v: 
eller tvbtom .............................. 12: - 

S) Största promenaden å Djurgården : Lika 
med n:r 2: men med utsträckning fran 
Djurghdsbrunn, langs Djurgardsbrunns- 

"Zonernas omfåna: 

kanalen förbi Parkudden omkring Block- 
husudden, förbi TBcka Udden och Ma- 
nilla .......................................... 14: -- 

4) Promenad /drbi Karlberg (Krigsskolan), 
Tomteboda (Blindinstitutet) Solna kyrka 
och Norra begrafningspiatsen, genom Zia- 
gaparken, förbi Stallmastaregarden, eller 
tvärtom ................................... 16: - 

5 )  Promenad genom Bagaparken o. s. v. till 
Ulriksdal, med fortsattning genom Uiriks- 
dals allé förbi Stocksund, RoslagsvBgen 
fbrbi iikistan Bergianska trsdg&rden 
~andtbruksakademicns ~x~erimentalfa l t :  ......... Krhftriket Albano eller tvitrtom 15: - 

6 )  h t u r  tt21 brojtn&ho~m, forbi bl. a. stock- 
Iiolms sjukhem Stockholms Hospital 
(Konradsberg) oLh Kristineberg (Frimu- 
rarebarnhuset), och ater .................. 18: - 

e) Bröllopskörning. 
För bröllopskörning inom staden inklusive vänt. 

ning 20: -. 
f) ~egrafningskörningai.  

' För l i k v a g n  efter ackord, lagst 30kr. &söcken- 
rlag och 50 kr. & söndag. 

Vagn till Norra Begrafningsplatsen: ...... wrsn N ~ ~ ~ ,  för tid af högst 211g timmar 30: - .. Söder . . . . . . . .  % ........ 35: - 
Vagn till Södra Begrajningsplatsen: 

Frln Söder, för tid af högst 21/g timmar...... 30: - .. , . . . . . . .  ........ Norr 3 35: - 
Vagn till kyrkoglrd i staden, till Galarvarf- 

vet eller jiirnvagsstation, för tid af 211g 
timme .................................... 30: - ... och för pibörjad halftimme dilröfver 5: - 

1) Staden inom broarna med Riddarholmen Hel- 4 Soder) Oster om Renstjernasg. 
geandsholmen, Strbmsborg och l3adiurättningLn. 

2) (Soder) inom Timmermansg. (fr. &Talaren)- 
Folkungag.-RensQerna8g.-Saltsjon. 

3) (Sbder) inom Folkungag.-Ringvsgen-Renstjer- 
nasg. 

61 [Sider) inom Varfsg.-Volmaryxkul1sg.-Maria 
bang. -Ringväg. -Folkungag.-Timmermansg.-Ma- 
laren. 

6) Södermalm vaster om Varfsg. och norr om 
Volmaryxkullsg. 

MASTERSAMUELSGATAN 22 Ä h  SVENSKA METALLVERKEN .. ,,, 



för sotning. 

Taxa--& gotning, ikfstánd fr&n Stortorget. ' [$%SO-48831 
Södermalms itershende yttre del. 14) Kungsholmen inom Po1hemsg.-Uariebergsg.- 
Skeppsholmen och Kastellholmen. 
Norrmalm soder om Tunnelg, och bavidba- 

garesg. 
10) Norrmalm söäider om Odeng. och öster om Bir- 

gerjarlsg. och Roslagsg. 
11) (oii-e Norrm.) Oster om jSrnvltgssp&Eet frln 

S:t Eriksbron till Norrtull-Norrtullsg.-Odeng. 
12) (Ofre Norm.) Norra jlrnvlgssp&ret fr%n Norr- 

tullsg. till Roslagag.-Roslagsvhgen-Soderbrunns. 

Linähagensg.-Malmen (inber. S:t (töran och arbe- 
' 

tarebostlderna darintill). 
16) (Osterm.) Inom Odeng.-Valhallav.-Skneg.- ' 

Birgerjarlsg. 
16) (Osterm.) Inom 8tureg.-  ar lavs gen-Styrmane- 

g.-Strandvagen. 
17) 6stermalm norr om Karlaviigen samt öster Om 

Stureg. och Vartavhgen. 
18) Ostermalms lterst8ende yttre del. 
19) Djurgarden till Sirishofa och Bellmmsro. 

a) FSr sothfn$ som s k a l l  äga rum 6 bestämda 
tider,  ha stahsfullm%ktige beslutat och ofverst%t- 

hallareambetet *s/ii 1921 fastställt ny taxa med fol. 
jande grundpriser: 
A. for rökgangar till eldstad, d i r  kokning sker, och 

for imror: i vindsv4rningen 20 öre p r  rökglng 
och 5 öre mera för hvaqe Taning l'angre ned; 
för hvar~e centralskorsten med rbkg&ngar och 
sotkammare 60 ore i hus med 3 vauingar och 

samt 20 bre mera for hvarje 
vaning; och for hvaqe i centralskorstenen in. 

imror med talhörande imkupa l5 are, 
B. for rokgaugsr till badkamin eller ugn for upp- 

varmning: i vindsvaningen 10 ore pr rokgäng och 
5 ore mera för hvarjc v%ning langre ned; for hvarje 
centralskorsten i hus med 3 vaningar och vind 
40 are samt 20 Ore mera för hvarje ytterligare 
vining; dessutom 50 ''lo förhöjning, om sotning 
utan sotarens furskyllan behofver verkstallas mel- 
lan 1IiI och 114. 

C. för sotning och annan rensning af: vanlig järn- 
spis p& foreskrifven tia 16 öre, eljes 40 öre; kamin 
eller ugn d:o 26 bre och 75 bre; pannmur 50 öre; 
storre spisar, vlrmeledningar, maskinskorstenar, 
%ngpannor o. d. efter bfverenskommelse eller 
efter ofverstlth%llare%mbetets profning. , 

i'% ofvannlmnda belopp utglr f. n. 60 010 i 
tidstillagg. 

Säv" sotningstmm @om brandordningen för Stock- 
holm glila sedan 1920 äfven for stadens icke plap- 
lagda cmrlde. - 1923 faststalldes gvnd-afgifter for 
sotning af värmeledningsapprater (b. 6:s kung. 16/s 
1923). 

Anm. För rengöring af rbkhqf erllgges ej slrsBild 
betalning. Fbr sotning, nedtagning och uppshttning 
af plhtror mellan 4 och 6 m:a langd betalas 30 bre, 
for langre efter ofverenskommelse. Rör vissa undan- 
tagsfall finnas sarskilda bestammelaer. 

[48 831 Afståndet från Stortorget till : 

Meter ....................................... Albano 3,628 
Barnängen ................................. 3,159 
Bellmans byst .............................. 3,944 
Bergsund .................................... 4,210 .............................. Biskopsudden 4,795 
Blockhustull ............................... 6,339 
Charlottendal (utom HornstnZl) ...... 4,329 ........................... Danviks hospital 3,080 
Danvikstull ................................. 2,900 
Djurg&rdsbrunn (öfver Djurghden). .. 5,062 
D.0 (genom Eredrikshofstnll) ......... 4,655 
D:o (genom Ostermalmstull) ......... 5,282 .. Dragonstallen (g. Fredrikshofstnll). 3,750 
Drottningber et (g. Fredrikshofstull) 3,676 
D:o (genom bstermalmstull) ............ 3,901 
Drottningholm (nya vägen) ............ 11,790 
Enskede ...................................... 4,824 
Experimentalfältet utom Roslagstull 4,860 
Fiskartorpet ............................... 5,178 ...................................... Framnäs 3,045 
Frösunda, Stora ........................... 5,813 

D:o Lilla ........................... 6,269 ................................. Fggelssngen 4,810 
Grönbrink ................................... 4,175 
Gröndal (p& Djurgsrden) ............... 5,686 
Gröndal (ntom Hornstnll) ............... 4,489 

Meter ..................... Gungan b. . . .  ............. 4,677 
Haga (Gamla) genom l:a a g a  f ind  6,377 ... Haga lustslott genom första grind 5,256 

............. D:o d.0 genom andra grind - 5,730 
Hagalund ............... :. ................... 5,308 
Hammarby ................................. 3,717 .............................. Hammarbytull 2,390 .............................. Hasselbacken 3,325 .................................... Hornsberg 4,692 .................................... Hornstull 3,135 
EIagersten .................................... 7,070 
Jakobsdal ..............b............ ..., ..... 3,970 .................‘............... Johannishof 8,688 ....................................... Järfva 7,170 
Järla ......................................... 7,171 
Karlberg (Karlbergsvägen) ............ 4,475 ............ D:o (Rörstrandsgatan) 4,121 
Ronradsberg ................................. 3,964 
Kristineberg ................................. 4,469 ............................--...-.. Kraftriket 4,174 
Kungsholmstull ........................... 3,060 
Kyrkogården, nya ........................ 3,222 

.................... Kallhagen .-.. ............ 3,403 
Lidingöbro (öfver DjurgArden) ‘.... 5,422 
D:o (genom yredrikshofstull) .......... 5,264 . 

.D:o (genom Ostermalmstull) ............ 5,8$ 

THULE S K A N D I N A V I E N S  STORSTA L I P F Ö R S Ä K R I N G S B O L A O  
Ansvarssumma c:a 600,000,000 kronor. ' 



H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
Meter 

Lifgardeta till häst nya kasernbygg- Starrbacks ekbacke se Lifgardets till 
nad, till porten ........................ 3'250 häst nya kasern. 

D:o (fr&n Valhallavägen) ............... 660 Stocksund ..................................... 
Liljeholmen ................................. 3,627 Stora Sikla ................................. 
Liatonhill .................................... 4,943 Sundbyberg .................................. 

................................. LSngholmen 4,366 Södra begrafningsplatsen, grinden 
Långpannan ................................. 8,227 n:r l, cirka .............................. 
Manhem ......... ..:. ....................... 6,176 Tallkrogen ......................... ..... 
Manilla (öfre) .............................. 6,286 Tantotull .................................... 
Marieberg .................................... 4,219 Tegeludden ................................. 
Nacka värdshus ........................... 6,478 Tranebergsbro .............................. 
Nockebybro ................................ 10,138 Tacka udden .............................. 
Normbegrafningsplatsen,grinden n:r6 4,612 Ulfsunda .................................... 
Norrbacka ................................... 3,913 Ulriksdal (genom Norrtull) ............ 
Norrtull ....................................... 3,612 D:o (g. Ros1:stull förbi Älkistan) ... 
Nybohof .................................... 4,139 Weylandts villa .......................... 
Ropsten ....................................... 4,999 Värtan, hamnen vid ..................... 
Rosendals lustslott ........................ 3,889 alkistan ...................................... 
Roslagstull ................................. 3,379 Ostermalmstull ............................. 
Rörstrand .................................... 3,367 ................................. Sabbatsberg 2,939 .................................... Sandsborg 6,427 Drottninggatan, fr&n Strömmen till 
Sirishof ....................................... 3,463 Tekniska högskolan .................. 

.................................... ...... Skanstull 2,678 Götgatan, fr&n Södermalmstorg 
Skuggan ....................................... 6,684 Hornsgatan, frBn Södermalmstorg 
Skuru .......................................... 12,277 till Hornskroken ........................ 
Solna kyrka (genom Norrtull) ......... 4,863 Regeringsgatan, fr9n Gustaf Adolfs 
StallmastaregBrden ........................ 3,786 torg till Sp&rvägabolageta egendom 

Meter 

:48 851 Ordningsföreskrifter för Stockholm. 
Allmänna fårsäljningsplatser. Stadsfull- andra föremal utan ägarens eller disponen- 

mäktige bestamma hvilka torg, hamnar och tens medgifvande. 
dylika stallen i staden skola vara till Arbetsakdon, som tillhör hufvudstadsbo, 
allmänna försäljningsplatser upplstna, men skal1,när det användes till körslor, vara försedt 
Öfverst&th&llarämbetet äger att dels be- med skylt, som anger ägarens fullstandiga 
stamma särskilda af nämnda platser fö l  namn samt hans adress med tydliga, minst 
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- 9 cm. höga bokstlfver. 
rigt lämna de föreskrifter, som för vidmakt- Automobilers uppställning (parkering) får 
hallande af ordning och renlighet & salu- ske till visst antal blott p& anvisade platser 
platserna finnas erforderliga. Den, som och ej midt för ingang till bostadshus. Se 
bryter mot hvad hidrutinnan stadgas eller Namnregistret under Parkeringsplatser. 
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- Automobiltrafik. FrBn början af 1924 
seende & Bkdons och varors ordnande & gäller K. Maj:ts förordning af d. 16 juni 
ifrhgavarande platser genom polisbetjäniq- 1923 om automobiltrafik (nr 281-203 i Sv. 
gen p& stallet meddelas, böte 2-20 kr. A forfattniugssriml. för 1923). I dessa förord- 
gator eller andra allmänna platser, än de ningar meddelas föreskrifter bl. a. 1) om 
nu omförmälda, m& icke, utan C)fverst&t- automobils beskaffenhet, 2) om besiktning 
htillarämbetets tillstand, försäljning bedrif- af automobil m. m., 3) om registrering af 
vas frBn st&nd, bod eller dylikt, eller sa automobil och om igenkänningsmärke, 4) om 
att den p& stallet frarngBende rörelsen där- efterbesiktning af automobil och om förbud 
igenom hindras eller uppehhlles, vid böter af mot automobils användande, 6 )  om automo- 
2-60 kr. bilförare, 6) om körning med automobil, 7) 

Annonser, affischer eller andra shdana om yrkesmässig automobiltrafik, 8) om re- 
tillkannagifvanden m& ej uppsättas p& offent- sande utlänningars automobiler, 9) föreskrif- 
liga minnesmärken eller vid gata eller all- ter i afseende å förordningens efterlefnad, 
män plats anslhs på byggnader, plank eller 10) om motorcykel samt öfriga föreskrifter. 

JOMKOPINGS JURIDISKA BYRÅ 
1 6  H A M N G A T A N  1 6  



Ordningsföreskrifter 

Igenkanningsmärket för Stockholms stad 
är  A (framför numret), f ö k  Stockholms län 
B, för Upsala län C och för Södermanlands 
län D. - Dessutom finnas särskilda detalj- 
bestilmmelser rörande å hvilka gator i Stock- 
holm olika slags automobiler få färdas, 

~ ~ d ~ ~ d ~ .  A vissa vid hufvudsta- 
dens äro, bekostnad, 
anlagda badsumpar, allmänheten mot 

lindrig afgift äger' att begagna; och 
vare badande under bar himmel och i cp. 
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får 
h stadens omride äga rum endast á de 
stallen, där sker utan olägenhet el- 
ler obehag 'för almanheten. som i 
staden under bar himmel badar sjö, 
vik, kanal aller vattendrag, eller för &dant 
ändamál afkläder sig annat stalle, som 
salunds blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och 
vare samma p&följd för den, som 9, stadens 
omrhde badar på förbjudet ställe. 

Besiktning, se Inspektion. 
Buller. Störande buller, särsl2ildt nattetid 

är förbjudet. De viktigaste bestämmelserna 
äro följande, Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. 
má åkdon, som ej är försedt med gummi- . . nngrtr, köras endast i gáende. Vid forsling 
af skramlande gods skall atgärd vidtagas till 
bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- 
inrättning á åkdon far ej användas. Mellan 
kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar 
eller varor utbjudas med hög röst. (Allt 
ofvanstáende vid böter af 2-20 kr.). Vid 
renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö- 
rande buller i möjligaste mán undvikas. Mel- 
lan kl. 10 e. m. och 6 f. m. må vid vite af 
6-100 kr. följande arbeten ej utföras: hand- 
tering af järnbalkar, nitning af järnkonstruk- 
tioner, bergsprängning, stenkrossning med 
maskin, pålning, plåtslageriarbeten och bear- 
betning eller omlsggning af spårvägsskenor, 
shvida buller darigenom uppstár: dock kan 
för särskilda fall u~dan tag  medgifvas. Äfoen 
på  annan tid skall vid bearbetning af järn- 
balkar buller i möjligaste mån undvikas. 

Damm. Afdamning eller piskning af mat- 
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- 
lar eller kringspridande annorledes af damm 
i större mängd må icke äga rum a sádana 
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf 
kan förorsakas, och får icke i någon hän- 
delse verkstillas utom hus å annan tid af 
dygnet än emellan kl. 8 f. m. och kl. 9 e. m. 
vid vite af 2-10 kr. 

Dragkärror, Handkärror má uppstillas 
endast p& anvisade platser och skola vara för- 
sedda med namnskyltar och nummermärken. 
På gatan skola de hålla längst till vänster 
utmed ghngbanan. De må e j  skjutas fram, 

C. 
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när de äro så inrättade eller lastade, a t t  fö- 
raren icke har fri utsikt framför sig. 

Elektriska anläggningar, se Inspektion. 
Fordons beskaffenhet och last. 1. Bestam- 

melserna harom galla alla slags hjulvagnar 
f& dragare eller motorer, arbetsredskap á 
hjul eller medar, velocipeder, slädar, kalkar, 
sparkstottingar och dragkarror. 2. Utantill- 
stånd af polismyndigheten må ej amändrts 
fordon, som har större bredd än 2,l meter, 
lasten inberäknad, eller större längd än 6,6 , 
meter. 8. Hjulringar P& van l i e  förspända 
arbetsåkdon, som tillhöra hufvudstadsbo, skola 
ha en bredd af minst 1O,5 cm. 4. Fordon 
skall så lastas, att  ingen del af lasten kan 
falla af eller hindra trafiken eller skada gatu- 
läggningen genom att på gatan. 
som till följd af langd, omfång eller annan 
beskaffenhet kan medföra synnerlig olagen- 
het för trafiken, må forslas å gata enda$ 
efter polisens tillstánd och föreskrifter. 5. A 
velociped m& icke medföras gods af större 
omfáng än 1 meter tvärs öfver velocipeden 
eller 3 meter i dennas längdriktning; ej heller 
må å samma velociped på en gång fardas 
mer än en person. - Se afven Arbetsåkdon 
och Buller. 

Gatutrafiken har genom automobiler och 
andra motordrifna fordon utvecklats därhän, 
att både i smala gator, i atukorsningar och 

många öppna platser faran för samman- 
stötningar och öfverkörniugar synts så stor, 
att körning i blott en viss riktning måst 
föreskrjfvaj. Detaljbestämmelserna harom fin- 
nas i O.  A:S kung. n= 42 (26Is 1924). - Se 
för öfrigt Fordon, Gangtrafiksregler, Krea- 
turstransport, Körregler. 

Gångtrafiksregler. 1. För den, som går 
p& gångbanans vänstra sida, Er mötande skyl- 
dig att vika till vänster. 2. Den, som stan- 
nar på ghngbana, skall lämna plats för de 
gáende, så a t t  de kunna obehindradt passera. 
3. Fotgängare bör icke onödigtvis uppehálla . 
sig på körbanan, ej heller öfver gatan i 
sned riktning. 4. När köbildning erfordras 
för undvikande af trängsel, skall polismans 
anvisning därom efterkommas, och må ingen 
tränga sig in i sålunda bildad kö. 5. Utan 
föregående anmälan hos polismyndigheten 
och iakttagande af denna myndighets före- 
skrifter må processioner eller andra s&dana 
t8g (utom begrafningsprocessioner) icke an- 
ordnas på gata. - För brott mot fljreskrif- 
terna 4 och 5 äro stadgade böter fr8n 2 till 
100 kronor. 

Hundar. Hund fár e j  löpa ute i staden eller 
h dess område inom deil del af södra Djur- 
gården som i öster begränsas af Sirishofs 
västra gräns, västra Rosendalsvägen, Oak- 
hills västra gräns, utan den Atföljer sin 
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tigare eller vardare; börande tik under 
djurets löptid hallas inom hus. Hundar må 
ej  löpa lösa å torg eller allmän plats, salu- 
hall, butik m. m., hvarest födoämnen för- 
säljas eller tillverkas; ej  heller under tiden 
1 april-30 sept. & stadens allmänna plan- 
teringar, kyrkogirdar och ofvan angifna 
del af Djurgården eller utsläppas lösa B 
gata eller annan allmän plats inom staden 
eller dess område utan halsband, hvarH äga. 
rens namn och bostad finnas tydligt och 
fullstandigt anbragta. Anträffas hund i s&- 
dana stallen eller utan dylikt halsband, varde 
upptagen och afförd af polisbetjäningen till 
stadens hundstall, sveavägen 142, samt vid 
Haggska anstalten invid hundstallet (Svea- 
vägen 142) dödad, sedan 3 dygn förflutit 
efter dess upptagande, så  framt icke ägaren 
eller vårdaren inom denna tid återhämtar 
densamma samt ersätter kostnaderna för dess 
upptagande och underhåll. Hund, som genom 
skallande stör närboende, må ej nattetid läm- 
nas ute H gard. Brytes mot ofvanstående 
böte 2-20 kr. 

Hundskatt utgöres årligen med 30 kr. för 
hvarje hund. Under tiden 16-31 januari 
hvaqe år skall ägare eller innehafvare af 
hund, för hvilken skatt bör utgöras (öfver 
3 manader gammal) dels skriftligen i stads- 
kassan uppgifva hundarnas ras, ålder, kön 
och färg, dels samtidigt erlägga skatten, hvar- 
vid kvitto och skattemarke erhållas. Blifver 
någon senare under Arets lopp ägare eller inne- 
hatvare af skattepliktig hund, &ligger det 
honom at t  senast inom 1 m b a d  därefter 
göra anmälan därom och då betala skatten. 
Den som ej fullgör sin anmälningsskyldighet 
får böta 10 kr. och erlägga dubbel hund- 
skatt. Skattemärket upptager kommunens 
namn, Arta1 och hundens nummer i Stock- 
holms hundskatteregister. D& skattemärke 
förkommit, kan nytt fAs för 25 öre vid upp- 
visande af skattekvitto och intyg från polis- 
stationen att  anmalan dar gjorts om märke- 
förlusten. Skattemärke skall vid böter af 
högst 20 kr. vara anbragt på hvarje icke bun- 
den eller instängd hund. Vid flyttning till 
annan kommun kan erlagd skatt áterfås helt 
eller delvis, och vid inflyttning till Stock- 
holm samt vid hunds öfverlåtelse till annan 
ägare galla sarskilda föreskrifter, men anmä- 
lan bör alltid goras. Den, som söker genom 
oriktig uppgift undandraga sig skattskyldig- 
het, %r förfallen till böter af 10-100 kr. 
och tår gälda dubbel hundskatt. Om för- 
fallen hundskatt ej  erl'agges inom 8 dagar 
efter anmaning, omhiindertages hunden af 
kommunen och dödas. 

Inspektion af automobiler, elektriska 
anläggningar, hissar, kafhlokaler och h g -  

ordningsföreskrifter. 

båtar. A u  t o m o  b i l  er. För öfvervakande 
af dels brukbarheten af automobil, dels auto- 
mobils lamplighet för yrkesmässig trafik, dels 
förarens duglighet a t t  sköta och manövrera 
automobil (se [48 901 om motortrafik) förord- 
nar öfverståthållarambetet till besiktnings- 
man ~Iampligt antal i motorers konstruk- 
tion och skötsel kunniga män>. E l e k t r i s k a  
a n l ä g g n i n g a r  för telegrafering, telefone- 
ring, belysning eller drifkraft få ej  utan 
ÖfverstHthållareämbetets tillstånd sträcka led- 
ningar utanför elektricitetskällans egendom. 
Dessutom utöfvas tillsyn å anlaggningar af 
sakkunniga inspektörer enligt af stadsfull- 
mäktige godkända taxor. H i s s a r  inom 
Stockholm st& under tillsyn af 4 inspek- 
törer; en af dessa är tillika kontrollant för 
de allmänna hissarna påsöder. KafBloka - '  
l e r  besiktigas särskildt med hänsyn tillloka- 
lena Ilimplighet för rörelsen af tre besikt- 
ningsmän, som få ersättning för hvarje gång 
med 4 h 2 kr. Äfven samlingslokaler skola 
besiktigas af brandchef, stadsarkitekt och 
poliskommissarie, innan de få tagas i bruk. 
För e x p l o s i v a  varor har öfverst&thållare- 
ämbetet tillsatt en kontrollant och för tillsyn 
öfver olika slags å n g b å t a r  finnas besikt- 
ningsmän för passagerareangfartygsedan1864, 
inspektör öfver ångslupar sedan 1873 och 
sedan 1912 sakkunniga för pröfning af kom- 
petensen hos mindre motor- och fiskefartygs 
befälhafvare. - Namnen å ofvan omnämnda 
inspektörer m. m. aterfinnas under [l7 001. 

[4886] 
Kreatursmarknad för storboskap, kalfvar, 

far, getter, svin och hastar är  i samband med 
slakthuset anordnad hvar helgfri dag 9-3. Då 
marknad pågår, har allmänheten fritt tillträde. 
För öfrigt ar marknadsplats öppen för försal- 
jare med biträden och personer med särskildt 
tillstånd söckendagsr 6-6, dá tydligt märkta 
djur fá ditföras, efter veterinärbesiktning, eller 
bortföras. Närmare föreskrifter finnas om 
marknadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring 
och v&rd samt ordningen och verksamheten 

marknadsplatsen. 
Kreaturstransport. Nötkreatur få endast 

i nödfall och med polistillstånd köras eller 
ledas på gata med liflig rörelse eller på all- 
män plats, som ej är uppl&ten för körtrafik 
utom i Norrmalms och Södermalms utkanter. 
Tjurar skola forslas i fordon under nödig 
uppsikt eller ock hvar för sig ledas af tv& 
eller flera man samt, då de ledas, vara för- 
sedda med nosring eller broms. Andra större 
kreatur skola, om de icke föras i fordon, 
antingen köras med eller ock ledas sam- 
manbundna, högst två i bredd. En  person 
mH icke föra mer an tv& kreatur, och tjur 
eller annat större kreatur må icke föras af 
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dgon,  som ä; ovan darvid eller saknar för 
ändamhlet erforderlig kroppsstyrka. Mindre 
boskapsdjur, shom kalfvar, får och svin, f& 
icke forslas annorledes än i fordon. - For- 
don, burar och annan redskap, som använ- 
das för forsling af boskapsdjur eller fjäderfi 
eller för deras förvaring vid hamn, järnvägs- 
station eller allmän plats, skola vara till- 
rackligt rymliga och i öfrigt för ändamhlet 
lampliga. 

Kälkbacksåkning má ej utan polismyndig- 
a hets tillstånd företagas a andra an nedan- 

staende platser, nämligen: Landtmatevibaeken 
och Humlegården, dels stora allén från Floras 
kulle till Linnéstoden, dels västra allén fr8n 
Engelbrektsgatan till LinnBstoden och dels 
östra allén frhn Sturegatan till nämnda stod. 
Vanadislunden från nordöstra hörnet af Ste- 
fauskapellet till Frejgatan. Saltmatarq atan 
från höjden vid Markvardsgatan till z u n g  
stensgatan. Allén vid nordöstra sidan af 
ObservatoriepZan frBn Observatoriegatan till 
Kungstensgatan. Tegnérsluaden, dock att hk- 
ningen ej får fortsättas å angränsande gator. 
Vasaparken dels de tre vägar, som från 
höjden midtför kvarteret Kamelian leda 
österut med fortsättning inht parken, och 
dels den höjd, som utgör fortsättning af den 
mellersta af vägarna vid Dakgatan. Kron* 
bergsparken, dock att hkningen icke får fort- 
sättas å angränsandegator, Guldgrand, Tanto- 
lunden, Kapellgrand fr8n höjden midtför 
huset n:r 9 österut till Oatgötagrttan, samt 

/ Hdgbergsgatan från H$ckelfjällsgrändvästerut 
till Nytorgsgatan. A dessa för kälk&kning 
anvisade platser får dock hkning, hvarom nu 
är frhga, icke aga rum nattetid eller senare 

, än kl. 9 p&. aftonen; och i händelse darsta- 
des, med Ofverst8thållarämbetets tiilstånd, 
sand utströs eller annan htgärd vidtages 
till förekommande af hkningens utsträck- 
ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet 
att ddant  hinder undanrödja. För öfver- 
trädelse haraf bötes 2-20 kr. - A plats, 
där killkbacksåkning är förbjuden, får kälke 
eller sparkstötting ej framföras på annat 
sätt än genom att skjutas eller dragas. 

Körregler (efter '1s 1924) i sammandrag. 
1. Fordon skall, dar hinder ej möter, fram- 
föras på vänstra sidan af körbanan. Fordon 
med långsammare fart skola på sin högra 
sida lämna plats för snabbare fordon och 
ve1oe;peder f& icke halla i vägen för abdra 
snabbgående fordon. 2. Fordon fhr icke fram- 
föras så nära ghngbana, att någon del af for- 
donet eller dess last skjuter öfver gångba- 
nans kant. Vid smutsigt väglag skall for- 
don framföras på lämpligt afstånd frhn ghng- 
band och med begränsad hastighet, så att 
gående ej onödigtvis utsättes för smutsstänk. 

THULE S K A N D I N A V I E N S  
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3. A gata med två körbadok, skall den vänstra 
användae. Fordon skall hålla till vänster 
om refuger, stolpar och dylikt, Bom inrättats 
för fördelande af körtrafiken. A sphrväg 
mellan sådana trafikdelare är körtrafik icke 
tillåten. Anvisning medelst särskildt tecken 
angående körriktningen skall följas. 4. Vid 
vändning om gatuhörn skall fordon hålla 
vi1 till vänster. Vändning B körbana till 
motsatt riktning skall ske &t höger, men får 
icke äga rum där annan trafik darigenom 
skulle spärras. 6. Vid f&d å velociped ar 
det icke tillåtet att onödigtvis eller för öfning 
åka annorledes än rakt framåt, ej heller att 
låta sig dragas af annat fordon. 6. Nar for- 
don stannar på körbana, skall det stallas i 
dennas längdriktning, såvida icke för platsen 
ifråga polisen gifvit annan anvisning. Fordon, 
som stannar af annan orsak än tillfälligt 
uppehåll i trafiken skalk ställas så nära kör- 
banans ytterkant som är möjligt utan olä- 
genhet för trafiken p& gångbanan. Fordon 
eller dragare, som skall stanna till följd af 
hinder vid gatukorsning, får icke köras längre 
fram än till den korsande gatans huslinje 
eller för ändamålet särskildt utmärkt gräns- 
linje. I andra fall får fordon eller dragare 
icke stallas narmare gatukorsning än 6 meter 
från den korsande gångbanans ytterkant. 
7. Då fordon står vid ena sidan af körbanan, 
är det förbjudet att med fordon stanna vid 
körbanans andra sida, så framt ickemellan- , 
rummet Iamnar tillräcklig plats för fard med 
två fordon i bredd. 8. Fordon skall vika . 
undan för den, som står vid spårqägshåll- 
plats för att stiga på spårvagn. Ar håll- 
platsen icke försedd med refuge eller annan 
anordning till skydd för passagerarna, får for- 
don icke köras fram, när spårvagn håller 
vid platsen och fordonet vid framgörning 
skulle komma narmare spåret än 2l/2 meter. 
9. Fordon får icke lämnas å gata på annan 
plats än polisen anvisat, där det ej sker vid 
kortare uppehåll under färd för hämtande 
eller aflämnande af ,varor eller uträttande af 
annat nödigt ärende. 10. Förare af fordon 
får under fard icke intaga sådan plats på for- 
donet, att utsikten framför honom är skymd. 
11. För foreon, inrättadt för transport af 
sjuka, för brandkitrsfordon, för fordon, som 
användas af polis i tjanst, för vattenlednings- 
verket tillhörig utryckningsautomobil, för 
spårvagn, äfvensom för likprocession, annan 
procession och tågande militärtrupp äro an- 
dra trafikanter skyldiga hala vägen fri. - 
För brott mot körreglerna äro stadgade bö- 
ter från 2 till 100 kronor. 

Köttbesiktningstvang Er i samband med 
slakthusets öppnande infördt fr. O. m. 8 
febr. 1912. Se äfven under Sfadga. 

STORSTA L I F F O R S A K R I N G S B O L A O  
-- - -- 

Premieåterbiring och vinst till de försäkrade 1923: Ofver 2,250,000 kronor. 
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Motorcykel under 50 kg:s vikt.räknas som 
Velociped, tyngre som Automobil. 

Orenlighet. Vid böter af 6-50 kr. &ligger 
det den, som i stad forslar afträdesämnen, 
kreatursspillning eller annan orenlighet, att  
därtill begagna tätt fordon eller kärl samt 
jämväl i öfrigt tillse, att orenligheten ej  
spilles eller utrinner, äfveusom at t  hafva 
fordonet eller kärlet ändamålsenligt öfver- 
täckt samt icke t% gata eller annan allmän 
plats stanna dirmed langre än som af till- 
fallig anledning kan vara oundgängligen nö- 
digt. Vid forsling å gata eller annan all- 
män plats af kalk, malen krita, kolstybb, 
rödfärg eller annat dylikt ämne, som genom 
utspillning eller damning medför olägenhet, 
skall, vid bot af 2-20 kr., begagnas tätt 
och med tjänlig betäckning försedt fordon. 
Sopor, kreatursspillning, afskräden och slik 
orenlighet, hvartill dock ej hänföres afträ- 
desämne, m& icke forslas gator eller andra 
allmänna platser p& annan tid af d y p e t  än 
frhn kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. under maj 
till och med september månader samt fran 
kl. 10 e. m. till kl. 10 f. m. under Btersto- 
den af aret; skolande, i hiudelse af behof, 
orenlighet, som spriden vamjelig stank, vara 
försatt med nAgot ämne, hvarigenom olägen- 
heten häraf förekommes eller minskas; allt 
vid bot af 5-50 kr. Afstjälpningsstallen 
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid 
gräfningar uppsamlad jord, sten och grus 
samt andra fyllnadsämnen, hvilka ej uppläg- 
gas p& ägarens eller med vederbörligt tillstand 
å annans tomt, anvisas af Ofverst&th&llar- 
ämbetet medelst särskild kungörelse. Den, 
som vill begagna sadana afstjälpningsstäl- 
len, bör riitta sig efter tillsyningsmans eller 
polisbetjänings tillsägelser i afseende t% de 
ditförda ämnenas aflassuing. Ofverträdelse 
häraf straffas med böter, 5-100 kr. - 
Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor. 
nffall fran fabriker och handtverkstäder 
eller annan orenlighet m& icke i staden 
eller B dess område utföras eller kastas i 
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller Iig- 
gas B isen därstades, ej  heller få de utka- 
stas på gator, torg eller andra allmänna 
platser. Användt vatten och andra flytande 
orena ämnen f&, s& framt de ej  sprida stin- 
kande lukt eller medföra annan betydlig 
olägenhet, i rännstenar uthiillas fr&n kl. 11 
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och 
med september mt%nader samt fran kl. 10 
e. m. till kl. 8 f. m. under atersthende 
delen af Bret, men i öfrigt vare slikt ore- 
nande förbjudet; och ma ej  heller nagoe 
låta urin å trottoar eller vid offentliga bygg- 
nader eller minnesmärken. Vid inträffad 
köld må i rännstenar och afloppstrummor 

ordningsföreskrifter. 

icke utsläppas vatten i sådan mängd a t t  för 
akande eller gående hinderlig svallis eller 
annan synnerlig ohgenhet daraf uppkom- 
mer. Brytes häremot, böte 2-100 kr. Ore- 
nar någon i staden eller inom dess omrade 
vattnet uti allmän brunn, kalla eller vatten- 
ledning eller, p5 annat sätt som nyss af 
sagdt, vid allmänt vatten hämtnings stall^ 1 

sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- 
tager man vid allmän brunn, källa eller 
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- 
tenhämtningsstalle ren örning af kärl eller 
åkdon, tvattning af kfrider eller annan åt- 
gärd, s& att  osnygghet eller hinder vid vat- 
tenhamtningen uppkommer, böte 2-100 kr. 

Inom hvarje egendom skola, genom hus- 
värdens försorg, finnas i erforderlie mängd 
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda 
med tata, lämpligt omslutna tunnkarl eller 
klosettkärl för uppsamlande af den inom 
egendomen fallande latrin. Den, At h d -  
ken afträde är till begagnande upplåtet, 
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid 
förefallande behof och dels, då han fr&n 
egendomen afflyttar, genom budning i stad- 
gad ordning, föranstalta om orenlighetens 
bortskaffande, hvarmed ej må uppskjutas sa 
länge, att  kärlen blifva öfverfyllda. Brytes 
häremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet 
ft%r ej  hämtas eller t% gator eller andra all- 
männa platser forslas & annan tid an emel- 
lan kl. 11 e. m. och kl. 6 f. m. från den 1 
maj till den 1 september samt från kl. 11 
e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga manader, 
vid böter af 2-100 kr. 

C48 871 
Reparationer. Då yttre reparation B hus 

pågar, utan att  platsen utanför huset ' är 
inhägnad, skall genom dens försorg, som en- 
ligt Byggnadsordningen är för behörigt verk- 
ställande af byggnadsföretaget ansvarig, p& 
lämpligt satt öfvervakas, a t t  ~ l~ckshandelse  
eller olägenhet för allmänheten icke må af 
arbetet vAUas. ,Brytes häremot,böte b-100kr. 

Skyltar. (Ofverståth&llareämbetets kun- 
görelse 1894 med ändringar af ' I ln 1924.) 

Mom. I. Annonser, affischer eller andra 
sådana tillkannagifvanden må ej  uppsättas 
p& offentliga minnesmärken eller vid gata 
eller allmän plats anslås på byggnader, plank 
eller andra förem81 utan ägarens eller dis- 
ponentens medgifvande. 

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller 
annan trafikled skall darjämte följande Iinda 
till efterrättelse: 

1. Ofverst~th~llarämbetets tillstånd er- 
fordras 

a)  för uppsättande af skylt p& hustak eller 
eljest ofvan taklisten eller på stängsels öfver- 

'kant; samt 
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Ordningsföreskrifter 

b) er användande af rörlig eller växlande 
belysning vid skyltning eller annonsering på 
hustak eller eljest iitomhus. 

Hvtld här stadgats gäller äfven i frága om 
tillfallig skylt eller liknande reklamanordning. 

2. Framekjuter skylt mer än 15 centimeter 
från husvägg eller annat föremål, hvarpåden 
blifvit fästad, må den ej sättas lägre än 2,5 
meter från-marken. I allmänhet må den ej 
framskjuta mer än i , z o  meter. 

3. Skylt skall säkert fastsättas. 
4. Ansökan om tillstånd att uppsätta skylt 

skall ställas till Ofverståthållarämbetet tör 
polisärenden och vara åtföljd af bevis, att 
sökanden för sådant ändamål förfogar öfver 
platsen, samt ritning, utvisande skyltens stor- 
lek och utseende, då detta för frågans be- 
dömande finnes nödigt. 

5. I fall, som har ofvan under l a) om- 
förmäles, skall, där fråga icke är om tillfäl- 
lig skylt eller liknande reklamanorduing bygg- 
nadsnämndens yttrande inhämtas, innan an- 
sökningen företages till afgörande. 

6. Finnes skylt menligt inverka på in- 
trycket af historiskt eller konstnärligt värde- 
full byggnad eller gatubild eller eljest med- 
föra vanprydnad, äger Ofverståthållarämbe- 
tet, på framställning af byggnadsnämnden 

/ eller sedan nämnden blifvit hörd, förordna 
om skyltens borttagande eller förändring 
inom utsatt tid. 

7. I benämningen skylt innefattas har äfven 
skyltens fasten jämte dess öfriga tillbehör. 

8. Beträffande nu befintliga skyltar, för 
hvilkas uppsättande enligt hittills gälJande 
föreskrifter icke fordrats tillstånd af Ofver- 
ståthållarambetet, skola bestämmelserna i 
punkterna 1 a) och b) samt 2 iakttagas frhn 
och med den 1 juli 1926. 

Soplastningsstationer finnas å följ. stal- 
len: á Södermalm en station i närheten af 
Södra järnvägsstationen; å N o r m a h  en sta- 
tion mellan Vartabanan och Solnavägen; 
gamt ti Östemalm en station strax norr om 
Ostra järnvägsstationen. Dessa stationer há1- 
las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un- 
der maj-september kl. 4-10 f. m. och under 
Aterstående månader kl. 6-11 f. m., hvar- 
jämte den orenlighet, som uppsamlas a salu- 
torgen och vid extra rengöring af andra all- 
manna platser, får B stationerna aflassas jäm- 
väl till kl. 6 e. m. 

Da staden & gata eller allmän plats an- 
lägger trumma för afledning af vatten, &Iig- 
ger det ägare af tomt vid samma gataeller 
plats, därest han ej förfogar öfver enskild 
ledning, som af Drätselnämnden godkannes, 
att, samtidigt därmed att staden pá sin be- 
kostnad från trumman till tomtgränsen fram- 
f örer sidoledning, till denna sidoledning föra 

VIKING SKO KRAM 

för Stockholm. 148 87-48885 

rörledning under jorden för vattens och fly- 
tande orenlighets afledande från tomten. 
Där trumma redan finnes afstadenanlagd, skall 
tomtägaren fullgöra hvad ofvan är sagdt å tid. 
som Drätselnämnden bestammer och minst 
6 månader förut gifver tomtägaren tillkänna. 
Ofvannämnda rörledning skall utgå från en 
i tomten anbragt tät samlingsbrunn, tackt 
med lämpligt af Drätselnämnden bestamdt 
galler, försedd med vattenlås samt, där e j  
synnerligt hinder möter, lagd så, att brun- 
nens utloppsmynning kommer minst 1,486 
meter under jordytan. Kan till följd af 
belägenheten vattnet från tomten icke föras 
till trumman från shdan brunn, hvarom of- 
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom 
liimplig anordning, som af Drätselnämnden 
godkännes. 

Stadga för  slakthus- och kottbesiktnings- 
tvang för staden jämte ordningsstadga för 
slakthus, marknad och köttbesiktningsbyraer 
är utfärdad af 0.-A. den 23 jan. 1912. Se- . 
naste taxor är8: dels af Kungl. Maj:t den 
5 juli 1918 fastställda slakthus- m. fl. afgifter 
för begagnande af anstalterna, dels af stads- 
fullmäktige den 16 okt. 1917 godkänd taxa 
för frys- och kylhuset, dels ock af 6.-A. 
faststallda taxor för vågafgifter den 15 juli 
1918 och för kreaturstransporter á slakthus- 
sphrvägen den 7 febr. 1919. 
[48 881 

Stensprängning, skott och fyrverkeri. 
Den, som i staden verkstaller stenspräng- 
ning utan polismyndighetens tillstånd eller 
utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik- 
tighetsmátt eller lossar skott eller afbrän- 
ner fyrverkeri, vare sig utan så,dant till- 
stånd eller med asidosättande af nödig var- 
samhet, eller & stadens område utan nödig 
varsamhet verkstaller stensprängning, lossar 
skott eller afbränner fyrverkeri, böte 5- 
100 kr. 

Stängningstider, Enligt lagen om be- 
gränsn ing  a f  t iden för  idkande af han- 
d e l o c h vis  s an n a n  r ö  r e l se  stadgas: 

1 5. Handelsbod mH H söckendag eJ htillas 
öppen för allmänheten H förmiddag~n före 
klockan 8 och å eftermiddagen efter klock?n 
7 eller, under tiden frán och med den 10 till 
och med den 23 december, efter kl. 8. 

Bod, där handel idkas med mejeriproduk- 
ter, ägg, margarin eller bageri- och konditori- 
varor, má dock för försäljning enbart af dy- 
lika varor öppnas en timme tidimre och hhllas 
öppen en timme langre än nyss är sagdt. 

Bod, där hufvudsakligen tobak, tobaksva~a 
eller tidningar hållas till salu, má (enl. 
kung. Ig/, 1920) å afton före sön- och helg- 
dag hållas öppen till kl. 8 e. m. 

Rakstuga, fris6rsalong eller varmbadinratt- 
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c48881 H. Taxor och 
ning mh h söckendag ej h&llas öppen för 
allmänheten tid före klockan 8 förmidda- 
gen eller efter klockan 8 eftermidda en. 

2 8. A sön- eller helgdag m& hanielsbod, 
rakstuga, frisérsalong eller varmbadinrättning 
ej hhllas öppen för allmänheten. 

Bod, där handel idkas med bageri- och 
konditorivaror, färsk frukt eller lefvande 
blommor må dock & sön- eller helgdag h&llas 
öppen till kl. 11 f. m. och 1-3 e. m. samt 
bod, där handel idkas med mejeriprodukter, 
agg och margarin till kl. 11 f. m, 

Diiirest shdana dagar inträffa i följd, må 
rakstuga eller frisérsalong hAllas öppen en 
af dem under högst två timmar h tid före 
klockan 11 förmiddagen. 

Taksnö och is. Tak och rännor å hus 
skola, p& föranstaltande af husägaren, be- 
frias från den snö eller is, som genom ned- 
störtande kan förorsaka fara för dem, som 
färdas förbi; dock mh det icke utan nöd- 
tvång ske så, att den utanför huset fram- 
gående rörelsen därigenom hindras eller up- 
pehhlles; börande husägaren vidtaga nödiga 
htgärder till förekommande af olyckshandel- 
ser eller olägenhet för allmänheten i följd 
af arbetets verkställande. Brytes haremot 
böte 5-50 kr. 

Teatrar. Biljetter för inträde till spek- 
takel eller annan tillstillning & Kungl. Teat- 
rarna m& ej, utan teaterdirektionens till- 
st&nd, inom deras förstugor, trappuppgån- 
gar, korridorer eller h trottoarerna utanför 
eller invid ingårigarna till teaterhusen säl- 
jas eller till salu utbjudas At allmänheten 
vid böter af 2-50 kr. Under det berörda 
tillställningar äga rum eller allmänheten 
till dem anländer eller därifrån sig aflägs- 
nar, får ej B nämnda stallen något, hvad 
det vara ma, säljas eller till salu utbjudas 
utan direktionens tillstånd, vid böter af 2- 
10 kr. Ej må någon röka cigarr eller to- 
bak inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor- 
ridorer, trappuppgångar eller inre förstu- 
gor under spektakel eller annan tillställ- 
ning därstädes eller d& allmänheten därtill 
anländer eller därifrån sig aflägsnar, - hvil- 
ket förbud äfven gäller för alla andra i sta- 
den eller & dess område belägna allmänna 
teatrar eller lokaler för uppförande af offent- 
liga föreställningar, såsom skådespel,; konst- 
ridning och dylikt -vid böter af 2-10 kr. 

Trafikföreskrifterna, Allmänna föreskrif- 
ter äro nu uppdelade på rubrikerna Arbets- 
åkdon, Automobiltrafik, Dragkärror (Hand- 
karror), Kreaturstransport, Kalkbacksåk- 
ning, Körning, Motorcyklar, Trottoar och 
Velocipedakning. 

Trottoar. Ingen mh å densamma hka 
eller rida, utom vid fard däröfver mellan - - 

crdningsf'öreskrifter. 
gård och gata, ej heller dit uppföra fordon 
eller dragare eller på annat obehörigt sätt 
upptaga eller afstänga trottoaren för de 
gående. E j  må trottoar begagnas af den, 
som bär börda, hvilken till följd af sin 
storlek, osnygghet eller annan sin beskaf- 
fenhet är de ghende till hinder eller annat 
men. Bryter någon häremot, böte 2-50 kr. 
Fotgängare, som å gångbana möter annan 
fotgängare, bör hålla till vänster. 

Tvättbryggor. E j  må någon tvätta, 
skölja eller klappa kläder eller förrätta 
annat dylikt arbete aunorstides å allmän 
plats an A de stadens bryggor, som för så. 
dant ändamål äro upplåtna, vid böter af 2- 
10 kr.; ägande allmänheten att dessa bryg- 
gor kostnadsfritt begagna. 

Vakar. Utan särskildt tillstánd af Ofver- 
sththållarämbetet må ej någon upphugga i 
eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller vat- 
tendrag inom staden eller på eller i närhe- 
ten af far- eller gångväg å sjö, vik, kanal 
eller vattendrag å stadens område. Detta 
förbud gäller äfven i afseende å sådant för- 
svagande af is, som sker genom utsläppande 
därå af hett vatten från Angmaskin eller på 
annat dylikt sätt. 

Vattenhämtning. Utan tillstånd af kom- 
munalmyndigheten få vattenutkastare, som / 
äro eller varda å gator eller andra allmänna 
platser anbragta, ej begagnas till vatten- 
hämtning med häst och åkdon, vid böter af 
2-10 kr. 

Ved. Kol och ved nx% uppläggas i källare 
eller tjänliga uthus inne å tomt. Allt upp- 
lag af ved & vind, som ej är försedd med 
brandbotten, är förbjudet, och må ej heller 
i boningshus & vind med brandbotten ved 
uppläggas utom i högsta nödfall, men icke 
i något fall närmare skorstenspipa än 0,891 
meter, vid böter af 20-100 kr. 

Då ved eller dylikt gods skall från hk- 
don aflassas å gata eller annan plats, må 
sådant icke ske medelst vedens eller godsets - 
sfstjalpande från åkdonet. Tillstånd till 
sågning eller huggning af ved eller virke å 
gata eller annan allmän plats må polismyn- 
digheten medgifva endast i det fall, att an- 
nat tjänligt stille för berörda ändamål icke 
finnes att tillgå eller lämpligen kan bere- 
das; börande vid arbetets verkstillaude noga 
tillses såväl att allmänna rörelsen icke hind- 
ras, som ock att arbetet utan uppehåll 
bringas till slut; och skall gatan eller plat- 
sen genast efter fnlländadt arbete rengö- 
ras genom dens försorg, som låtit detsamma 
förrätta. Bryter någon häremot, böte 2- 
60 kr. 

Velociped se Körregler här ofvan 1 

Velocipedåkning. Vid fard med velociped 
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skola å denna finnau: 1) bakom sadeln tyd- 
ligt nummer, anbragt bakåt p& svart, stadigt 
fastad plåt med vita upprättstående siffror, 
minst 8 centimeter höga, öfverallt minst 7 
millimeter breda och med minst 7 milli- 
meters afstånd &väl mellan hvarje siffras 
jämnlöpande delar som mellan de slrskilda 

siffrorna; och 2) dessutom, då gatnlyktorna 
hållas tanda, dels enahanda tydligt nunimer 
i velocipedens längdriktning, dock med något 
mindre siffror (6 cm. och 7 mm.), delslykta, 
som fullständigt belyser numren på bada 
sidorna. - I öfrigt gälla för velociped- 
åkare ofvan relaterade Körregler. 

[49 101 Allmänna lokalers utrymme är i hygienens, ordningens och trygghetens in- 
tresse af polismyndigheten beräknadt för nedanstående högsta antal samtidigt besökande, 
Af biografer upptagas har 

Akademien för de fria 
konsterna ............. 280 

Auditorium ................ 1,731 
Berns salonger vid ut- , 

skankning ........... 1,581 
Berns salonger vid andra 

tillfallen ............... 1,680 

Bwgra jer : 
Biografpalatset, Horns- 

1 gatan 9 & 11 ......... 575 
Bristol, Birgerjarlsg. 57 351 
Brunkebergsteatern ... 474 
Eriksbergsteatern, Bir- 

gerjarlsg. 58 ......... 433 
Götiska Teatern, Götg. 

I 11 & 13 .............. 300 
Imperid, Regeringag. 7 662 
Kungsholmsbiografen, 

j Flemingg. 40 449 ......... 
1 Mosebacke Biograftea- 
1 ter ........................ 394 
I Nytorgsteatern, Ny- 

'.......... :ag 
Odeonteatern ............ 
Olympia,Birgerjer18g.41 758 
Palladium, ................. 1,240 
Piccadilly ............... 400 
Record .................... 462 

..................... Regina 386 
......... Rex, Odeng. 24 400 

1 Rialto .................... 500 
Rivoli ..................... 788 
Moyal, St. Vattug. 5. 357 .. 
Röda kvarn .............. 863 
Röda Lyktan ............ 650 

i Sibyllan ................. 486 
l Skandia .............&.... 852 

Stora teatern ............. 845 
Stureteatern ............ 417 
Vinterpalatset ........... 424 

Blanchs kaf6 ............ 375 
Blå hallen i stadshu~ret 2,231 
Ceders salonger, Rege- 

ringsg. 72 713 1 ............ 
Centralbadets simhall, 

Drottningg. 88 ...... 300 
4 
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blott de som rymma minst 300 

Centralbadets tennis- 
hallar .................. 600 

Cirkus på Djurgården 1,997 
Fenixpalatset, Ad. 

.. Fredr. Kyrkog. l 0  700 
Fenixpalatset, balv&- 

ning. ....... 450, 260, 235 
Folkets hus: Sal A 731, 

sal B 389, sal C 207, 
sal D 209, sal E 126, 
sal G 51, sal O 80. 

Folkets hus,Hjorthagen 235 

Bralsningsarm6ins lokaler: 
H~~~~~ 96&98 200; ja- 
kobsberg 2.50; Kungs- 
holmsg. 59 739; Lilla 

~ ~ ~ b $ ~ ~ ~ ~ $ g ,  2 
270; Odeng' 57 280t 
Tomtebeg. 5 380; 
Ostermalmsg. 26 
1,bOO 

Gmd Hotella konsert- 
sal ........................ 450 
Budstjanstzokaler: 
*ppelbergsg. *' 
Frejg. 25 138; Ram- 
marbyg. 15 158; Karl- 

~~~g~ 
Köpmang. 10 100; 
Riddareg' 38 200; 
Stortorget 200; Svartensg.3430' 

Hushållsskolann,Jakobs- 
bergsg. 15 ............ 150 

Ingeniörsvetenskaps- 
akademien, Gretture- 200 
g. 24A ............... 

Konstnarsklubben,sm&- 
landsg. 7 ............... 

~ ~ i ~ t ~ l l ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~  .......a. 175 930 

Kyrkor och kapell: 
Adolf Fredriks kyrka' 1,400 

...... Allhelgonakyrkan 370 

personer. 

Andreaskyrkan, Hög- 
bergsg. 57 ............ 1,000 

Ansgariekyrkan,Bränn- 
kyrkag. 88 ............ 260 

Baptistforsaml. Bergsg. ... 45, mindre salen 230 
......... D:o större salen 680 

Baptistkyrkan, Norr. 
landsg. 21 ............ 270 

Baptistkyrkan, Obser- 
vatorieg. 4 .....a....-. 500 

Betelkapellet, &falm- 
. ...... skillnadsg. 48 D 1,160 

Betesdakapellet, Smala . 
................ gränd 5 360 

Betesdakyrkan, n. b. o. 
1 tr. ............ 600G 1,100 

Betlehemskyrkan ...... 800 ... Blasieholmskyrkan 2,600 
Borgarhemmet, Höga- 

......... lidsg. 22-26 175 
Borgarskapets Ankehus 

kyrka .................* 230 ...... Djurgårdskyrkan 250 
Ebeneserkapellet,Bleck- ......... tornsgränd 13 760 
Elimkapellet, Storg. 26 486 

....... Engelbrektskyrkan 1,483 ............. 
Engelska ............ 200 Ersta kapell 700 ...... Franska kyrkan, 200 

... Gustaf Vasa-kyrkan 1,750 ... Hjorthagens kapell 600 
Högalidskyrkan ......... 1,118 
Immanuelskyrkan ...... 2,400 
i Israelsmissioneus sam- 

lingssal .............. 400 
Jakobs kyrka ............ 1,100 
Johannes kyrka ......... 1,300' 

......... Katarina kyrka 1,950 
Iatolsk-Apoatoliska 

kyrkan, Odeng. 20 600 ............ Klara kyrka 1,200 ...... Kungsholms kyrka 1,500 ............ Maria kyrka 1,900 . ...... Matteuskyrkan .,: 807 
Metodistkyrkan, Up- 

............- landsg. 12 860 



0 

domshem ............... 

4 5 0 ~  

Samlingslokaler och 
Salemskapellet, Folk- goo lasn,-salar: ...... ungag. 14 n. b. 
D:o 1 tr. ................. 200 Adolf Fredriks folk- 

1101 H. Tax,, ,,, vLdningsfórei 

S:t Eriks kapell, S:a 
Bantorget ......... 216 

S:tGörans kyrka,Knngs- 
holmen ............... 472 

S:t Paulskyrknn, Ad. 
Fredr. torg 10 ...... 600 

Missionshuset, Kungsg. 
88, stora salen ......... 600 

D:o lilla salen ......... 140 
Missionshyddan, Bergs- 

g. .47 ............... 200 
Missioushyddan, Präst- 

ghrdsg. 43 ............ 160 
Oscarskyrkau ......... 1,428 
Rosenius f örs.-kyrka, 

Smala gränd 5 ...... 264 
Ryska kyrkan ............ 90 
Sabbatsberes Ålder- 

sa;onskapel&t, Birger- 
........... jarlsg. 99 297 

Seglore kyrka, Skansen 310 
... Skea~sholmskvrkan 1.400 

Landtbruksakademien, 
Mästersamuelsgatan 
47 ................. 175 

Musikdiska akademi- 
ens stora sal ......... 1,009 

D:o orgelsal .......... 350 
Nordiska Kompaniets 

Musiksalong ......... 125 
........... Novilla.. 322 

NyaTennishallen,Öster- 
malms Idrottsplats ... 1,230 

L. 

Slottskyrkan ........... 800 
Sofiakyrkan ............... 1,333 

......... Stefanskapellet 417 
D:o lilla salen ......... 100 
Storkyrkan ............... 2,000 
Trefaldighetskyrkan, 

Majorsg. 5 & 7 ...... 700 
Tyska kyrkan ............ 1,000 
Östermalms kyrka ..... 2,000 

Kyrksalar: 
En ellrektsförsamling, 

8stermalmsg. 67 ... 168 
Gustaf Vasa församl:~, 

Vastmannag. 63 ...... 16% 
Jakobs församling, Ja-  

kobsg 2 ............... 150 
KungshoLms församling, 

Parmmätareg. 3 ...... 275 
Maria församling, S:t 

Paulse. 10 ........... 230 
~ a t t e u s "  församling, 

Karlbergsvägen 66.. . 190 
Storkyrkaus försam- 

ling, Stortorget 1 ... 144 

skola,Tegnbrsg. 44-46 
Arbetareinstitutets ne- 

dre vaning, Elara N. 
Eyrkogata 8 ......... 

RangArdsg. 4 ........... 
Birknghrden, Earlbergs- 

vägen 76 ............... 
......... Brunkebergsg. 3 

Bryggareg. 5 n. b. ... 
D:o 1 tr. ................. 
Föreläsningspaviijong- 

en, Bergsuud ...... 
Gileadsalen, Majorsg. 

9 A ................... 
Goodtemplarorden, 

Kocksg. 24 ............ 
Högre Realläroverket b 

Norrmalm aulan ...... 
D:o gymnastiksalen ... 
Jakobag. 19 ............ 
Eammakaree. 27 ...... 
K. F. U. K.Brunnsg. 3 

Hornsg.188 
K. F. U. M., Birger- 

jarlsg. 35 ........... 
Eunesholms realläro- 

verk högtidssalen ... 
Kvinnoklubben, Ny- 

brog. 50 ............... 
Mariasalen, Brännkyr- ............... kap. 187 
Minervasalen, Birger- 

............ jarlsg. 58 B 185 
Norra latinlhroverkets 

............ högtidssal 1,250 

Nya Elementarskolan 
Slöjdg. 2 ............... 600 

Privatg. 7 A ............ 120 
......... Sibylleg. 52 140 

Stadsmissionen, Kungs- 
holmsg. 70-72 ...... 110 

Sthlms Arbetarehem, 
Flemingg. 79 ........ 142 

Sthlms Högskolas aula, 
Drottningg. 118 ..... 400 

Svenska folkf'örbundets 
lokal, Regeriugsg. 82 150 

Södermalms Högre 
Allm. Lilroverks aula 800 

Templarorden, Hornsg. 
....................... 80 105 

Universella Broderska- 
pets teosofiska sam- 
fund, Tegnérsg. 29.. . 120 

........... Uplandsg. 51 134 
Viktoriasalen (+ 125 i 

............ lilla salen) 420 
Skansen .................. 40,000 

... Skansens Högloft 484 
.................. Stadion 19,450 

Teatrar : 
Alhambra teater ...... 304 ...... Blanche- teatern 320 ; 
Djurgårdsteatern ...... 537 
Dramatiska teatern.. . 976 
Folkteatern ............ 477 i 
Komedi-teatern ......... 384 1 

......... Kungl. teatern 1,264 / 
Lilla Folkteatern, Re- 

geringsg. 111 ......... 275 
Mosebacke varieté ... 848 
Oscarsteatern ......... 1.150 
Pallasteatern, Valling. 

34 ................... 
Skansens friluftsteater 
Svenska teatern ... 
Södermalms teatern 

... Folkungag. 6 C 
Södra teatern ......... 

............ Vasateatern 

Viktoriateatern ......... 
Tranebergs kallbadhus 
Velodromen vidHorns- 

berg .................. 
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