
C48 781 H. Taxor och ordningsföteskrifter. 

R. Taxor och ordningsfiraskrifter. 
C48 781 Taxametertaxor och bestämmelser för droskväsendet. 

gällande från och med den 1 december 1923. 
1. 

Droskkusk hr, med undantag hvarom i partlgraf 
60 af drositreglementet och paragraf 3 hhr nedan 
formhles skyldig verkstalla korning till hvaqe inom 
Stockholms stad och dess omrade samt Solna Dan- 
deryds, Lidingo och Nacka socknar belagen Plats, 
till hvilken leder for automobil upplaten vhg, 
ork till Drottningholm, Spinga kyrka, Saltsjobaden 
samt Huddinge kyrka och villasta<l. 

2. 
Det omr%de, inom hvilket droskkusk enligt para- 

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

Till zon I höra 

zon II eller inom de yttre delarna af Norra och 
Sodra Djurg%rden. 

4 
Taxa 1. a) For 1-2 personer inom zon I 
b) Vid a11 framkorning efter rekvisition % telefon 

erlsgges 70 are for en vhglangd intill 270 meter 
samt darutOfver l0  Ore for hvarJe ~ a b o r ~ a d  váglangd 
af 270 meter. 

Taxa II. a) För 3-5 personer inom zon I 
b) För 1-4 personer inom zon II 
c) För 1-4 personer vid fird fran JarnvSgsstation 

med altdon som antingen efter uppvisande af num- 
merbricka killhandahalles resande eller eliest ar  till 

a) staden inom tullarna, 
b) hela Norra och hela Södra Djurggrden 
C) appelvikens och Smedslatten8 villaomraden 

Kistens villaomr%de till Ålstens gard, omradet tili 
korsningen af Drottningholmsvägen och aftagsvagen 
till Bromms kyrka samt till bron vid Ulfsunda slott 
Ekelund, angbatsoryggan bortom Karlberg ~ o i n d  
kyrka, norra siokla ljro till 
och inom Skogskyrkogarden, örbpagen, jarnvags- 
öfvergangen, Midsommarkransen, Svandammsvagen 
~ ~ ~ ~ d d ~ ~  afanhemsgatan, samt hela onir&det mellaA 
dessa stälien, 6 ena sidan, m?&, å den andra, staden 
inom tzlllarna. 

Till zon II höra de öfriga dmrPLden, till hvilka 
droskkusk ar  skyldig köra. 

För fard i bida zonerna med början och slut i 
zon I beraknas afgiften s% som om hela Aterresan 
skedde i denna zon. 

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

antagas komma att göra farden äfventyrlig, är drosk- 
kusk ej skyldig verkstalla körning vare sig inom 

tjanstgóring vid jarnvagsstation indeladi eller an- 
befalldt 

erlagges 70 öre för en vaglangd intill 180 meter 
samt darutöfver 10 öre för hvarje pabörjad väglängd 
af 180 meter. 

Taxa 111. al För 5 nersoner inom zon II 
b) För 6 personer vidifird frin jarnvSgsstation 

med sidant %kdon, som under taxa II c) sägs 
erlagges 70 öre för en vaglängd intill 135 meter 

samt arutöfver  10 öre för hvarje pPLbörjad väglingd 
af 135 meter. 

Tv& barn under 10 ar raknas sasom en person. 
Allenast ett sPdant barn medräknas ej i personan- 
talet. Gods, öfverstigande i vikt 26 kilogram, raknas 
sisom en person. 

5. 
För vantning utgir betalning 
a) före början af en f i rd  med 70 öre intill 2 mi- 

nuter samt vidare med 10 öre för hvarje darefter 
börjad tid af 2 minuter 

b) under fird med 10 öre för hvarje 2 minuter. 

Taxor och bestammelser för s. k. .billiga bilerw, 
gällande frin den 1 januari 1924. 

Diir ej med den %kande annorlunda öfverenskommits, skall betalning utg% enligt följande Foreskrifter. 

Taxa  I .  For 1-2 personer inom tullarna om 
dagen 

erlagges afgift motsvarande 40 bre for kilometer, 
dock minst 1 krona 

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

b) for 1-2 personer utom tullarna om dagen 
C) fbr 1-2 inom tullama om natten 
erlagges afgift motsvarande 50 ore for kilometer, 

dock minst 1 krona. 
Taxa  III .  a) för 3-5 personer utom tullarna, om 

dagen 
b) for 1-5 personer utom tullarna om natten 
erlagges afgift motsvarande 60 ore for kilometer, 

dock minst l krona. 

Särskilda bestämmelser. 

1. 
1. Irör iterfard utom tullarna tillimpas taxa som 

iir n8rmast ligre hn den för fard I motsatt riktning 
di% gjillande taxa. 

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

3. För vantning utgir afgift motsvarande 3 kr. 
per timme. 

4. Ett barn under 10 %r f%r medfhlja utan sarskild 
betalning och 2 barn under 10 %r raknas som en 
Person. 

5 Gods, bfverstigande i vikt 25 kg., raknas som 
en Person. 

2. 
For afgifternas beräknande skall hvarje gutomo- 

bil, som anvhndes i hyrkuskrörelse, for hvilken 
Ofverst%th%llarambetet icke medgifvit undantag fr&n 
tlllimpningen af denna taxa, vara forsedd med taxa- 
meter som dfverst%th%llarhmbetet godkant. Denna 
apparht, som icke ?%r sattas i verksamhet förrhn 
den Bkande tagit plats i PLkdonet, utvisar vid'firdens 
slut i en summa den afgift, som skall betalas. 

3. 
Ett tryckt exemplar af denna taxa med tillhörande 

bestammelser skall f i n a s  i automobilen Iitt  till- 
gangligt för den %kande. 
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Hyl-kusktaxa. Stadsbudstaxa. [48 79-48m 
(48 791 Hyrkusktaxa. 

, a 1  GMlér endas t  för körning med hastar. 
Genoin ~fverst%th%l~areämbetets Reglemente för hyrkuskar i Stockholm ar. liksom i fr&ga om 

droskor (48 SO) fbrbjudet för kbrsven att beghra drickspenningar att rbka tobak utan den Mandes med- 
gifvande eller att för uppgörelse stanna omedelbart framfor ingangen till bangårdar teatrar och för- 
lustelselokaler, s% att tilltrbdet fbrsvaras Priset för hkning är öfverlatet %t fritt aftal, h e n  för vanligast 
förekommande kbrturer hafva Stockholms hyrkuskverk fbrenat sig om nedanstaende T a x a  - ghllanda 
Ikdon for tv% personer (droska, viktoria, kup8. rysk släde, slädkupé) eller för fyra personer (landa, taokt 
vagn, rack, ticksläde). Efter kl. 12 midnatt till kl. 
a) Visitikning (helt korta afbrott) eller Promenad- 

akning inom tnllarne. Kr. 
För första heltimmen eller darunder ......... 10. - ... .. hvarje p%böqad halftimme darefter 5: - 

b) Visit- och affireikning inom tnllarne. 
För hel timme eller dhrunder .................. 10: - .. hvarje p%börjad halftimme därefter...... 5: - 

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

norr om Slussen, 2) inom Södermalm, 3) 
mellan Sbder och staden inom broarna 8: 50 

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

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

d) s romen ad åkning. 
r ö r  föuande till sin besthmda 
gslla h i r  angifna kurspris, dock med l kr. böjning 
d& hämtning sker % Sbder For promenad utom norra 
tullarna eller % Nor? for promenad utom södra: 
1) Lil la  promenaden å Djurgården: fbrbi Nor- 

diska Nuseet Bellmansro och Rosendal 
samt ~ ju rg%rdms  norra strandväg %ter, 
eller tvärtom ..............,.................. 10: - 

2 )  Stora promenaden å &urgarden: Norra 
strandvägen utefter Djurg%rdsbrunnsvi- 
ken förbi Rosendd, Djurg%rdsbrnnn 
~ a k l l a ,  Bellmansro, Hasselbacken o. s. v: 
eller tvartom .............................. 12: - 

3) Stbrsta promenaden å Djurgården: Lika 
med n:r 2: men med utsträckning fr%n 
Djurgåzdsbrunn, iängs Djurg%rdsbmns- 

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

bud n€g%r ef tef  tid endast d% s% uttrgekligen betingas men eljes d t w  k&. 2) Tidbetalning utg&r 
med l kr. for hvarje paborjad halttimme och 50 olo h;&e mellan 9 e. m.-7 f. m: 3) For gods, hvars 
forsling krilfver mer än  ett stadsbud utg%r betalning enligt taxan för hoarje stadsbud. 4) I;ör åter- 
kurs betalas halften af taxans afgifter: 5) FOr instbllelse % den plats, där uppdraget skall mottagas 
betalas 25 öre, om afstandet %r öfver 500 meter, eljes ingenting. 6 )  For  oäntan mer an en kvart ofve; 
den tid som uppdragets utrattande kräfver, äger stadsbud f% 50 ore for hoar2e pUböqjad kvart efter 
den första kvarten. 7) För passagerareefekters forsling mellan %kdon och h g b i t  eller järnvägsstation 
erligges 60 bre för börda af hbgst 50 kg och 1 kr. for tyngre börda. 8) Om uppdrag, som icke är- 
tingadt efter tid, innefattar flera sarskilda kurser, eller ett ,enskilt kollys vikt bfverstiger 75 kg. hfven- 

, 8om i andra fall, d% denna taxa icke &r till lämplig, m% öfverenskommelse om betalningsgrunden göras 
med stadsbud eller stadsbudsföresthdare. 

B) Tidbetalning, se ofvan. 
C )  Por betalnzng efter kurs (Zontarim är Stockholm indeladt i 19 zoner, hvilkas gränser i all- 

m k n a  drag anges här nedan. Betalning ntgåz enligt foljande grunder med tillagg af 50 010 mellan 9e. m. 
och 7 f. m.: a) För uppdrag utan Borda eller med börda UJ hogst 4 kg.  är taxan 75 ore inom zmen 
med 25 öres tillägg för hvarje följande zon. b) Fbr börda mellan 4 och 25 kg .  är taxan 1 kr. inom zonen 
med 25 ores tillagg för hvarje foljande zon. c) Fbr bbrda mellan 25 oeh 75 leg %r taxan 1: 25 inom 
zonen, men darefter 60 ores tilligg for hvarje foljande zon. 

(Bör borda mellan 75 och 150 kg ar taxan 2 kr., men darefter 50 öres tillagg fbr hvarje efterföljande zon 

Zonernas omfång: 
I) Staden inom broarna med Riddarholmen H e l  4) Soder) Oster om Renstjemaag. 

7 f. m. tillkommer 25 ,% förhojning. 
kanalen, förbi Parkudden, omkring Block- 
husudden, fbrbi Täcka Udden och Ma- 
nilla .......................................... 14: - 

4) Promenad f örbi Karlbmg (Krigsskolan), 
Tomteboda (Blindinstitutet), Solna kyrka 

~ ~ ~ a ~ k " , ~  ~ ~ ~ , " l f ~ $ , t ~ , " g d ~ ~ e ~ ~  
tvärtom ................................... 16: - 

5 )  Promenad genom Bagaparken o. s. v. till 
Ulriksdal, med fortsättning genom Ulriks- 
dals all6 förbi Stocksund, Roslagsvägen 
fbrbi ~{jristan, Bergianska tradgarden, 
Landtbruksakademiens Experimentalfilt, ......... Kraftriket, Albano, eller tvhrtom 15: - 

0) h t u r  ttll  Drot tnWhoJm, förbi bl. a. Stock- 
holma sjukhem Stockholms Hospital 
(Konradsberg) oAh Kristmeberg (Frimu- 
"arebarnhuset), och iter .................. 18: - 

e) Bröllopskörning. 
For bröllopskbrning inom staden ihklusive vänt- 

niW 20: -. 
f) BegrafningsKörningar. 

För l i k v a g n  efter ackord, lägst 30 kr. %Sö~k8n- , 
iag och 50 kr. % söndag. 

Vagn till Norra Begrafningsplatsen: 
Arin Norr, fbr tid af högst 21In timmar,.... 30: - .. . . . . . . . .  ........ Söder 3 35: - 

Vagn till sadra Begrafningsplatsen : 
Fr%n Söder, för tid af högst 211% timmar ,...... 30: - .. . , , . . ,  ........ Norr ,, 3 35: - 
Vagn till kyrkoghd i staden, till Gtdarvarf- 

vet eller jiirnvagsstation, för tid af 211% 
timme 30: - .................................... 
och för p%böIjad halftimme därijfver ... 6: - 

geandsholmen, Strömsborg och ~adinrät tningh.  
2) (Soder) inom Timmermansg. (fr. Malaren)- 

Folkungag.-Renstaernagg.-Saltqon. 
3) (Sbder) 1nomFolkungag.-Ringvggen-Renstjer- 

nasg. 

5) &der) inom Terfag.-Volmaryxku11sg.-Maris 
bang.-Ringvag.-Folkungag.-Timmermansg.-N- 
laren. 

6) Sbdermalm väster om Varfsg. och norr om 
Volmaryxkullsg. 

-U~ THULE SRANDiNAVlENS S T ~ R S T A  LIFPORSARRINGSBOLA~ 
Snmma kontant vinst u11 de försäkrade 25,400,000 kronor. 

81, Adresskalendern {ge l .  



Afståndet från Stortorget till: 

[4S80-48 S31 H. Taxor och ordningsföreskrifter. 
7 Sodermalms iterstaende yttre del. 
S] skeppshoimen och Kastellholmen. 
9) Norrmalm söder om Tunnelg. och Davidba- 

garesg. 
10) ~ o ~ ~ ~ l ~  söder om odeng. och öster om B* 

gerjarlsg. och Roslagsg. 
11) (Bfre Norrm.) Bster om j%rnvagsspLet fran 

S:t Eriksbron till NorrtuU-Norrtul1sg.-Odeng. 
12) (Ofre Norrm.) Norra järnvägssp%ret fr%n Norr- 

tulls.. till R0slagsg.-Roslagsvägen-Söderbrunns- 
vagen-Rimbo järnvägssp8r-Odeng.-Nomtullsg. 

.............................. ~ i s k o ~ s u d d e n  
Blockhustull ..............................h ...... Charlottendal (utom Hornstull) 
Danviks hospital ........................... 

................................. Danvikstull .. Djurgardsbrunn (öfver Djurgarden). 
D:o (genom Fredrikshofstull) .......... ......... D:o (genom Ostermalmstull) ... Dragonstallen (g. Fredrikshofstull) 
Drottningber et (g. Fredrikshofstull) 
D:o (genom 8stermalmstull) ............ 
JQNMÖPIN(GS 

13) Kungsholmens nedre del öster om Polhamsg 
14) Kungsholmen inom Po1liemsg.-Mariebergsg.- 

Lindhagensg.-Kalaren (inber. S:t Göran och arbe- 
tarebontaderna darintill). 

16) (Österm.) Inom 0deng.-Valhallav.-Stureg.- 
Birger1 arlsg. 

16) (Osterm.) Inom Stureg.-Karlavägen-Styrmans- 
g.-~trandvagen. 

17) ostermalm norr om KarlavZgen samt öster om 
Sture och Vartavägen. 

181 %?termalms Iterstiende yttre del. 
19 Djurgirden till Sirishof och Bellmansro. 

Meter. 
Albano ....................................... 3,628 
Barnängen .............................. t.. 3,159 

.............................. Bellmans byst 3,944 
Bergsund .................................... 4,210 

Meter. ............ Drottningholm (nya vägen) 11,790 ...................................... Enskede 4,824 
Experimentalfaltet utom Roslagstull 4,860 
Fiskartorpet ............................... 5,178 

I S  H A M N G A T A N  I 6  

, 5  

[48 821 Taxa för sotning. 

4,795 
6,339 
4,329 
3,080 
2,900 
5,062 
4,685 
5,282 
3,750 
3,676 
3,901 

a) För sotning, som skall agu rum å bestämda 
tider, ha stadsfullmäktige beslutat och öfverst%t- . h%llareambetet BB;ie 1921 faststallt ny taxa med föl- 

jande grundpriser: 
A. för rökgaugar till eldstad, dar kokning sker och 

för imrör: i vindsv%ningen 20 öre p r  rökging 
och G öre mera för hvarje vaning langre ned; 
för hvarje centralskorsten med rökgaugar och 
sotkammare 50 öre i hus med 3 viningar och 
vind samt 20 öre mera för hvarje ytterligare 
vaning; och för hvarje i centralskorstenen in- 
stucket imrör med tillhörande imkupa 15 öre. 

B. för rökgaugar till badkamin eller ugn för upp- 
värmning: i vindsviningen l0  öre pr rökging och 
6 öre mera för hvarje vaning liingre ned; för hvarje 
centralskorsten i hus med 3 vkningar och vind 
40 öre samt 20. öre mera för hvarje ytterligare 
vaning. 

C. för sotning och annan rensning af: vanlig jäzn. 
spis p i  föreskrifven tid 15 öre, eljes 40 öre; kamin 
eller ugn d:o 26 öre och 75 öre; pannmur 50 öre; 
större spisar, värmeledningar, maskinskorstenar 
&ngpannor o. d. efter öfverenskommelse elle; 
efter öfverstå,th%llareämbetets profning. 

Dessutom f. n. 60 0lo utöfver detta belopp i dyr. 
tidstillagg. Och om utan sotarens förskyllande 
sobing af rökghg eller centralskorsten behöfver 
verks~l las  under tiden 1/ii-l/4, höjes taxan med 
50 

'%edan ~ u n g l .  Maj:t den 12  december 1919 för- 
ordnat, att föresbrifterna i brandstadgan for rikets 
stader skola inom Stockholms stad äga tilliimpniug 
jämväl a icke planlagt omride, och i sammanhang 
harmed nppdragit i t  öfverst%th%llareämbetet att 
med iakttagande af föreskrifterna i 5 2 af samma: 
stadga meddela beslut öfver af Stockholms stads. 
fullmiktige hos Kungl. Maj:t gjord framstallning i 

Framnäs ...................................... 3,043 
Frösunda, Stora ........................... 5,813 

D:o Lilla ........................... 6,259 
Fagelshngen ................................. 4,810 
Grönbrink ................................... 4,175 

............... Gröndal (p5 Djurghrden) 5,686 

............... Gröndal (utom Hornstull) 4,489 
Gungan ....................................... 4,677 
Haga (Gamla) genom 1:a Haga grind 6,377 ... Haga lustslott genom första grind 5,256 

............. D:o d.0 genom andra grind , 5,730 

fraga om brandordning för berörda omride, har 
öfverst%th%llare%mbetet denna dag bestämt och f& 
härmed till allmanhetens efterrättelse kungöra att 
av stadsfullmiktige den 19 november 1917 antagen 
och af ÖfverstAthillareämbetet den 14 januari 1918 
faststilld brandordning för Stockholm harefter skall 
gälla äfven för stadens icke planlagda omride. 

Sedan Kungl. iMaj:t den 12 december 1919 upp- 
dragit %t öfverst%th%llareämbetet att meddela beslut 

anledning af Stockholms stadsfullmäktiges an- 
h%llan rörande giltigheten inom stadens icke plan- 
lagda omrade af antagen ny taxa för sotning inom 
hufvudstadeu, varder till allmanhetens kannedom 
härigenom kungjort, att öfverst%th%llareämbetet 
denna dag bestamt, att af stadsfullmäktige den 17 
juni 1918 beslutad, af öfverstathillareambetet den 3 
piföljande juli faststalld taxa för sotning med dari 
enligt öfverst%th%llareämbetets kungörelse den 4 juli 
919 vidtagna andringar skall gälla afven för stadens 
cke planlagda omrade. 

Anm. I. I afseende skorsten, som stgr 
utmed grannes brandmur och i följd daraf Zr 
uppdragen till större höjd. Zn den eljes enligt gäl- 
lande bestimmelser skulle innehafva, beräknas Ve- 
talningen för sotningen, med tillampning af nu stad- 
gade grunder, efter antalet viningar i det hus, hvar- 
till nämnda brandmur hörer. 

Anm. 2. För rengöring af rökhuf erlagges ej 
heller särskild betalning. 

Anm. 3. För sotning af plltrör med 4-6 m.s 
langd betalas 30 öre, for kortare ingenting, för längre 
efter öfverenskommelse. 

Anm. 4. Bitrade af murare eller annan handt. 
verkare vid sotning betalas särskildt. 

Anm. 5. Taxan galler ej för eldstader, som 
anordnats för gas eller elektricitet. . 

JURIDISKA BYRA 



Afstånd från Stortorget . 
Meter .................................... Hagalund 5. 308 ................................. Hammarby 3. 717 

Hammarbytull .............................. 2. 390 
.............................. Hasselbacken 3. 325 

Hornsberg .................................. 4. 692 .................................... Hornstull 3. 135 ......... Higersten ......................... A 7. 070 
Jakobsdal .................................... 3. 970 
Jobannishof ................................. 3. 688 
Jlirfva ....................................... 7. 170 
Järla .......................................... 7. 171 

............ Karlberg (Karlbergsvägen) 4. 475 

............ D:o (Rörstrandsgatan) 4. 121 
Koqradsberg ................................. 3. 964 
Kristineberg ................................. 4. 469 

. . .  Kraftriket ........................... .. 4. 174 
Kungsholmstull ........................... 3. 060 
Kyrkogården. nya ........................ 3. 223 
Källhagen .................................... 3. 403 

..... Lidingöbro (öfver Djurgården) 6. 422 
......... D:o (genom Fredrikshofstull) 5. 264 

............ b D:o (genom Ostermalmstull) 5. 831 
Lifgardets till häst nya kasernbygg- 

nad. till orten ......................... 3. 250 
D:o (fran $alhallavägen) ............... 650 
Liljeholmen ................................. 3. 527 
Listonhill .................................... 4. 943 
Langholmen ................................ : 4. 365 
Långpannan ................................. 8. 227 
Manhem .................................... 5. 175 
Manilla (öfre) .............................. 5. 286 .................................... Marieberg 4. 219 
Nacka värdshus ........................... 6. 478 
Nockebybro ................................. 10. 138 
Norrabegrafningsplatsen. grinden n:r 5 4. 512 
Norrbacka ................................... 3. 913 
Norrtull ....................................... 3. 512 
Nybohof ................... : ................ 4. 139 
Ropsten ....................................... 4. 999 

VIKING SRQKR#M INDUSTRIAKTIEBOL . VIKING 
O R E B R O  

Ordningsföreskrifter för Stockholm . [4F83-4885 
Meter . ........................ Rosendals lustslott 3. 889 

................................. Roslagstull 3. 379 
.................................... Rörstrand 3. 367 
................................. Sabbatsberg 2. 939 .................................... Sandsborg 5. 427 

....................................... Sirishof 3. 453 
.................................... Skanstull 2. 678 

....................................... Skuggan 5. 684 
Skuru .......................................... 12. 277 
Solna kyrka (genom Norrtull) ......... 4. 863 ....................... Stallmästaregården 3. 785 
Starrbäcks ekbacke se Lifgardets till . häst nya kasern 

..................................... Stocksund 7. 013 
................................. Stora Sikla 5. 582 .................................. Sundbyberg 9. 124 

Södra begrafningsplatsen. grinden 
.............................. n:r 1. cirka 5. 180 

............................... Tallkrogen 7. 274 
.................................... Tantotull 2. 944 

................................. Tegeludden 4. 183 
.............................. Tranebergsbro 4. 913 

Tacka udden .............................. 6. 745 
.................................... Ulfsunda 7. 224 

Ulriksdal (genom Norrtull) ............ 8. 654 
D.0 (g . Rosl.stul1 förbi Ålkistan) ... 9. 241) 

.......................... Weylandts villa 4. 234 
Tärtan. hamnen vid ..................... 4. 095 
Alkistan ...................................... 6. 184 
Ostermalmstull ............................ 2. 461 

Drottninggatan. fran Strömmen till 
Tekniska högskolan ................. 1. 517 

Götgatan. från Södermalmstorg ...... 1. 924 
Hornsgatan. frHn Södermalmstorg 

till Hornskroken ........................ 1. 360 
Regeringsgatan. fran Gustaf Adolfs 

torg till Spårvägsbolagets egendom 1. 280 

i48 851 Ordningsföreskrifter för Stockholm . 
Allmänna försäljningsplatser . Stadsfull- 

mäktige bestamma hvilka torg. hamnar och 
dylika stallen i staden skola vara till 
allmänna försäljningsplatser upplatna. men 
Ofverstathållareämbetet äger att dels be- 
stämma särskilda af näninda platser föi 
försäljning af vissa slags varor. dels i öf- 
Bgt lämna de föreskrifter. som för vidmakt- 
hållande af ordning och renlighet r9 salu- 
platserna finnas erforderliga . Den. som 
bryter mot hvad harutinnan stadgas eller 
icke hörsammar de tillsägelser. honom i af- 
seende B akdons och varors ordnande H 
ifrigavarande platser genom polisbetjäniq- 
gen p& stallet meddelas. böte'2-20 kr . A 
gator eller andra allmänna platser. än de. 

nu omförmälda. rna icke. utan Ofverstkt- 
hiillareämbetets tillstand. försälining bedrif- 
vas från stand. bod eller dylikt. eller a& 
att den p& stillet frarngfiende rörelsen dilri- 
genom hindras eller uppehålles. vid bot af 
2-50 kr . 

Annonser. affischer eller andra sadanu 
tillkanuagifvanden må ej uppsättas på offent- 
liga minnesmärken eller vid gata eller all- 
män plats anslas p& byggnader. plank eller 
andra föremål utan ägarens eller disponen- 
tens medgifva~de . 

Badande . A vissa stallen vid hufvudsta- 
dens stränder äro. pr9 stadens bekostnad . 
anlagda badsumpar. som allmänheten mot 
stadgad lindrig afgift iiger att begagna; och 
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vare badande under bar himmel och i öp- 
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får 
& stadens omrade äga rum endast A de 
stallen, där sådant sker utan olägenhet el- 
ler obehag för allmänheten. Den. som i 
staden under bar himmel badar uti sjö, 
vik, kanal eller vattendrag, eller för sadant 
ändamhl afkläder sig B annat ställe, an som 
shlunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och 
vare samma pAföljd for den, som a sta&ens 
omrade badar p& förbjudet stalle. 

Besiktning, se Inspektion. 
Buller. Genom Ofverståthållareämbetets 

kung. d. 8 nov. 1912 stadgades böter för åt- 
skilliga slag af störande buller, särskildt 
nattetid. De viktigaste bestammelserna äro 
följande, Mellan kl. 10 e. m. och 5 f. m. 
må åkdon, som ej är försedt med gummi- 
ringar, köras endast i ghende. Vid forsling 
af skramlande gods skall atgärd vidtagas till 
bullrets minskning. Starkt gnisslande broms- 
inrättning Pt åkdon får ej användas. Mellan 
kl. 10 e. m. och 6 f. m. må ej tidningar 
eller varor utbjudas nied hög röst. (Allt 
ofvanstaende vid böter af 2-20 kr.) Vid 
renhållningen skall vid vite af 2-50 kr. stö- 
rande buller i möjligaste mAn 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 omläggning af spårvägsskenor, 
såvida buller darigenom uppstAr: dock kan 
för särskilda fall u~dantag medgifvas. Afveu 
på annan tid skall vid bearbetning af järn- 
balkar buller i möjligaste mån undvikas. 

Damm. Afdamning eller piskning af mat- 
tar, möbler, sängkläder och dylika persed- 
lar eller kringspridande annorledes af damm 
i större mängd må icke aga rum & sadana 
allmänna platser, hvarest olägenhet däraf 
kan förorsakas, och far icke i någon hän- 
delse verkstallas 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 m8 uppstlillas endast på vissa 
allmänna platser (omkr. 30) och mot särskild 
afgift enl. kung. d. 26 april 1912. Hand- 
kirra, som användes å gator eller allmänna 
platser, skall vara försedd med ägarens namn 
och adress, samt må ej skjutas fram, om den 
ej lämnar utsikten fri för den, som verkstaller 
transporten. 

Hundar. Hund f8r ej  löpa ute i staden eller 
B dess område inom den del af södra Djur- 
gården som i öster begränsas af Sirishofs 
västra gräng, västra Rosendalsvagen, Oak- 
hills västra grans, utan den atföljet sin 
ägare eller vardare; börande tik under 

ordningsföreskriner. 
djurets löptid hallas inom hus. Hundar må 
ej löpa lösa & torg eller allmän plats, salu- 
hall, butik m. m., hvarest födoämnen för- 
säljas eller tillverkas; ej  heller under tiden 
l april-30 sept. 9, stadens allmänna plan- 
teringar, kyrkog8rdar och ofvan angifna 
del af Djurgården eller utsläppas lösa å 
gata eller annan allmän plats inom staden 
eller dess område utan halsband, hvarå äga- 
rens namn och bostad finnas tydligt och 
fullständigt anbragta. Anträffas hund B så- 
dana ställen eller utan dylikt halsband, varde 
upptagen och afförd af polisbetjäningen till 
stadens hundstall, Sveavägen 142, samt vid 
Kungl. Veterinärinstitutet dödad, aedan 3 
dygn förflutit efter dess upptagande, så framt 
icke ägaren eller vårdaren inom denna tid 
återhamtar densamma samt ersätter kostna- 
derna för dess upptagande och underhåll. 
Hund, som genom skallande stör närboende, 
må ej nattetid Iamnas ute Li. gard. Brytes 
mot ofvanstående böte 2-20 kr. 

Hundskatt utgöres årligen med 30 kr. för 
hvarje hund. Under tiden 16-31 januari 
hvarje år skall ägare eller innehafvare af 
hund, för hvilken skatt bör utgöras, dels 
skriftligen enligt faststalldt formulär i stads- 
kassan .uppgifva, huru manga hundar han 
innehar och under året vill behålla samt af 
hvad slag dessa äro, dels samtidigt erlägga 
skatten, hvarvid kvitto och skattemärke er- 
hållas. Blifver någon senare under Arets lopp 
ägare eller innehafrare af shdan hund, Alig- 
ger det honom at t  senast inom 1 månad 
därefter sådant p& enahanda sätt anmäla 
och då betaltt skatten. Resande, som uppe- 
håller sig kortare tid an 2 månader i Stock- 
holm, behöfver ej där erlägga skatt för med- 
förd hund, ej heller vid länge vistelse Sör 
annorstades beskattad hund, men bör, om 
han vill ha denne skyddad för atgarder mot 
hundar utan skattemarken, göra anmälan i 
stadskassan och deponera skatt för Aret, men 
äger att  återfa beloppet mot Aterlämnande 
af kvitto och märke, sedan han styrkt sin 
rätt till skattefrihet. Försummar nagon att 
till beskattning anmilla hund, som af ho- 
nom innehafves, eller söker nagon att me- 
delst oriktig uppgift eller p& annat sätt 
undandraga sig beskattning, erlägge dubbel 
hundskatt och böte 5-10 kr. Hundskatt 
ar lika utmätningsgill med kommunalntskyl- 
der. D& skattemärke förkommit, kan nytt 
f& lösas med 25 öre. 

Inspektion af automobiler, elektriska 
anläggningar, hissar, kafklokaler och ilng- 
bátar. Au  tomobi le r .  För öfvervakande 
af dels brukbarheten af automobil, dels auto- 
mobils lamplighet för yrkesmässig trafik, dels 
förarens duglighet a t t  sköta och manövrera 
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automobil (se [48 901 om a u ~ b i l t r a $ k )  för- 
ordnar öfverst&thållareämbtet till besikt- 
ningsmän >Iampligt antal i motorers kon- 
struktion och skötsel kunniga män,. Elek-  
t r i s  k a a n  lägg n ing  a r  för telegrafering, 
telefonering, belysning eller drifkraft få ej 
utan öfverståthållareämbetets tillstånd sträcka 
ledningar utanför elektricitetskiiilans egen- 
dom. Dessutom utiöfvas tillsyn å anlägg- 
ningar af sakkunniga inspektörer enligt af 
stadsfullmäktige godkanda taxor. H i s  s a r  
inom Stockholm st8 under tillsyn af 4 inspek- 
törer; en af dessa ar tillika kontrollant för 
de alImanna hissarna på Söder. E a  f 6 l o k a- 
l e r  besiktigas särskildt med hänsyn till loka- 
lens lämplighet för rörelsen af tre besikt- 
ningman, som f$ ersättning för hvarje gång 
med 4 ii 2 kr. Äfven samlingslokaler skola 
besiktigas af brandchef, stadsarkitekt och 
poliskommissarie, innan de få tagas i bruk. 
För explosiva varor har öfverst$thållare- 
ambetetAtillsatt en kontrollant och för tillsyn 
öfver olika slags ångrbåtar finnas besikt- 
ningsmän för passagerareangfartygsedan1864, 
inspektör öfver ångslupar sedan 1873 och 
sedan 1912 sakkunniga för pröhing af kom- 
petensen hos mindre motor- och fiskefartygs 
befalhafvare. - Namnen å ofvan omnämnda 
inspektörer m. m. Aterfinnas under [l7 001. 

[4886] 
Kreatur. Lämnas förspänd dragare å gata 

eller annan allmän plats obunden, utan er- 
, forderlig tillsyn; eller finnes hast lös därstä- 

des; eller finnas hornboskap, får, get eller 
svin lösa & gata eller annan allmän plats 
vid andra tillfallen än d& de, under oafbrn- 
ten tillsyn af vårJare, föras till eller från 
bete, eller för vattning eller annat %ngeliiget 
ändamal framdrifvas, eller p& saluplats till 
försäljning utställas; eller hafva omförmälda 
kreatur genom underlåten vard kommit in 
pb annans gard i staden; eller stannar man. 
då kreatur i stad framdrifves, obehörigen 
darmed S gata eller annan allman plats; böte 
ägaren eller den, som eljest skulle om krea- 
turet hafva vård eller vallat, att sådant kom- 
mit löst, 2-20 kr. Dragare m& icke ställas 
sa att rörelsen däraf hindras eller uppeh&\les, 
ej heller fodras eller lämnas franspänd vid 
Bkdonet annorstides å gata eller annan all- 
man plats, än där sadant Sr tillåtet, vid bot 
af 2-60 kronor. 

Kreatursmarknad för storboskap, kalfvar, 
f&, getter, svin och hästar är i samband 
med slakthuset anordnad hvar helgfri man- 
dag och torsdag 8-1. D& marknad pagär, 
har allmänheten fritt tillträde. För öfrigt 
är marknadsplats öppen för försäljare med 
biträden - och personer med särskildt tillstand - 

för Stockholm. [4885-488t 
söckendagar 6-6, d& tydligt märkta djur f& 
ditföras, efter veterinärbesiktning, eller bor+ 
föras. Narrnare rareskrifter finnas om mark- 
nadsbiljett, slaktbiljett, djurens utfodring 
och vard samt ordningen och verksamheten 
a marknadsplatsen. 

Kälkbacksåkning mb ej utan polismyndig- 
hets tilistånd företagas å andra än nedan- 
staende platser, nämligen: LandtmateriBacken 
och Humleg&rden, dels stora allén från Floras 
kulle till Linnéstoden, dels västra allén från 
Engelbrektsgatan till Linnéstoden och dels 
östra allén från Sturegatan till nämnda stod. 
Vanadislunden fran nordöstra hörnet af Ste- 
fanskapellet till Frejgatan. Saltmatare.qatam 
från höjden vid Markvardsgatan till Kung- 
stensgatan. Allén vid nordöstra sidan af 
Observatorieplan fran Observatoriegatan till 
Kungstensgatan. Tegnérslunden, dock att &k- 
ningen ej far fortsättas a angränsande gator. 
Pasaparken dels de tre vägar, som fran 
höjden midtför kvarteret Kamelian leda 
österut med fortsättning inåt parken, och 
dels den höjd, som utgör fortsättning af den 
mellersta af vägarna vid Dalagatan. Erono- 
bergsparken, dock att  äkningen icke f& fort- 
sättas B angränsande gator, Guldgrand, Tanto- 
lunden, Kapellgrand från höjden midtför 
huset n:r 9 österut till Oatgötagatan, samt 
Högbergsgatan från H.äckelfjällsgränd västerut 
till Nytorgsgatan. A dessa för kalkhkning 
anvisade platser får dock åkning, hvarom nu 
ar fråga, icke äga rum nattetid eller senare 
an kl. 9 p,+ aftonen; och i händelse darsta- 
des, med Ofverståthållareambetete tillstand, 
sand utströs eller annan åtgärd vidtages 
till förekommande af akuingens utsträck- 
ning öfver en viss gräns, vare det förbjudet 
att sådant hinder undanrödja. För öfver- 
trädelse haraf bötes 2-20 kr. 

Köttbesiktningstváng är i samband med 
slakthusets öppnande infördt fr. o, m. 8 
febr. 1912. 

Motorcykelakning, se Velocipedhkning. 
Nötkreatur. Tjurar skola forslas i lämp- 

liga fordon under nödig uppsikt eller ock 
hvar för sig ledas af tv8 eller flera män 
samt, d2 de ledas, vara förnedda med nos- 
ring eller broms. Andra atörre kreatur, 
där de icke föras i fordon, skola, högst tva 
i bredd, antingen köras med töm eller ock, 
sammanbundna på lampligt sätt, ledas, hvar- 
vid en person icke m& föra flera än tv8 kre- 
atur. Kreatur, som nu äro nämnda, rnb 
icke föras af nhgon, som saknar för ända- 
malet erforderlig kroppsstyrka. Mindre bo- 
skapsdjur, shsom kalfvar, far och svin, få 
icke forslas annorledes an i fordon, som äro 
tillräckligt rymliga och i öfrigt för ända- 
malet lampliga. Kreatur få icke, dar det 
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utan väaentlig olägenhet kan undvikas, köras 
eller ledas & gata eller annan allmän plats, 
där liflig rörelse råder eller på sådan all- 
män plats, som icke ar för körtrafik upp- 
18ten. Särskildt förbjudna områden äro: 
å Norr det område, som omslutes af Ar- 
tillerig., Tyskbagareg., Jungfrng., Valhallav., 
Odeng., Torsg., Klara Strand, G:la Kungs- 
holmsbrog., Vintervägen, Mästersamuelsg., 
L:a Munklägersg. och Klara Strand, samt 
% Söder området inom Folkungag., Timmer- 
mansg. Krukmakareg., Torkel-Knutsso~s~. 
och södra uppfartsvägen. Vid kreaturstrans- 
porter må onödigt uppehåll icke ske, och 
skola kreaturen,när de sjöledes anlandt till 
staden, föras från landningsplatsen s& snart 
sig göra låter och senaat inom tv& timmar 
efter ankomsten. 

Burar och annan redskap, som i stasen 
eller å dess område användas för forsling af 
fjäderfä eller dess förvaring vid hamn, järn- 
vägsstation eller allmiin saluplats, skola vara 
tillräckligt rymliga och i öfrigt för anda- 
malet lämpliga. 

3 Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. åligger 
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, afvensom at t  hafva 
fordonet eller kärlet ändamålsenligt öfver- 
t ickt samt icke å gata eller annan allmän 
plats stanna därmed längre än som af till- 
fällig anledning kan vara oundgängligen nö- 
digt. Vid forsling a gata eller annan all- 
man plats af kalk, malen krita, kolstybb, 
rödfarg eller annat dylikt ämne, somgenom 
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 dygnet än 
från kl. 11 e. m. till kl. 9 f. m. under maj 
till och med september mánader samt fran 
kl. 10 e. m. till kl. 10 f. m. under återsto- 
den af hret; skolande; i handel& af behof, 
orenlighet, som sprider vämjelig stank, vara 
försatt med n&got ämne, hvarigenom olägen- 
heten häraf förekommes eller minskas; allt 
vid bot af 5-50 kr. Afstjälpningsstillen 
för snö, is, affall af byggnadsmaterialier, vid 
gräfningar uppsamlad jord, sten och grus 
samt andra fyllnadsämnen, hvilka ej  upplag- 
gas p& ägarens eller med vederbörligt tillstånd 
å annans tomt, anvisas af Ofverståthållare- 
ämbetet medels särskild kungörelse. Den, 
som, vill begagna sådana afstjälpningsstal- 
len, bör rätta sig efter tillsyningsmans eller 
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polisbetjänings tillsägelser i afseende å de 
ditförda ämnenas aflassning. Ofverträdelse 
haraf straffas med böter, 5-100 kr. - 
Svinmat eller dylika ämnen, döda djur, sopor, 
nffall från fabriker och handtverkstäder 
eller annan orenlighet må icke i staden 
eller & dess område utföras eller kastas i 
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller läg- 
gas & isen därstädes, e j  heller få de utka- 
stas på gator, torg eller andra allmänna 
platser. Användt vatten och andra flytande 
orena ämnen få, s& framt de e j  sprida stin- 
kande lukt eller medföra annan betydlig 
olägenhet, i rännstenar uthilllas fr&n kl. 11 
e. m. till kl. 7 f. m. under maj till och 
med september mánader samt fr&n kl. i 0  
e. m. till kl. 8 f. m. under återstående 
delen af Bret, men i öfrigt vare slikt ore- 
nande förbjudet; och m& ej'heller någon 
låta urin å trottoar eller vid offentliga bygg- 
nader eller minnesmärken. Vid inträfad 
köld må i rannstenar och afloppstrummor 
icke utsläppas vatten i sådan mängd a t t  för 
åkande eller gående hinderlig svallis eller 
annan synnerlig olägenhet däraf uppkom- 
mer. Brytes hliremot, böte 2-100 kr. Ore- 
nar någon i staden eller inom dess omrhde 
vattnet uti allmän brunn, källa eller vatten- 
ledning eller, på annat sätt som nyss är 
sagdt, vid allmjint vattenhiimtningsställe i 
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller före- 
tager man vid allmän brunn, källa eller 
vattenkastare eller vid annat allmänt vat- 
tenhämtningsstalle rengörning af kärl eller 
åkdon, tvattning af kläder eller annan åt- 
gärd, så att  osnygghet eller hinder vid vat- 
tenhämtningen uppkommer, böte 2-100 kr. 

Inom hvarje egendom skola, genom hus- 
värdens försorg, finnas i erforderlie mängd 
inrättade ändamålsenliga afträden, försedda 
med tita, lämpligt omslutna tunnkärl eller 
klosettkarl för uppsamlande af den inom 
egendomen fallande latrin. Den åt hvil- 
ken afträde är till begagnande upplåtet, 
skall hålla detsamma snyggt samt dels vid 
förefallande behof och dels, då han fran 
egendomen afflyttar, genom budning i stad- 
gad ordning, föranstalta om orenlighetens 
bortskaffande, hvarmed ej  må uppskjutass& 
länge, a t t  kärlen blifva öfverfyllda. Brytes 
haremot, böte 2-20 kr. Afträdesorenlighet 
får e j  hämtas eller å gator eller andra aii- 
miinna platser forslas å annan tid än emel- 
lan kl. 11 e. m. och kl. 6 f. m. från den 1 
maj till den 1 september samt fr&n kl. 11 
e. m. till kl. 7 f. m. under öfriga månader, 
vid bot af 2-100 kr. 

L48871 
Reparationer. Då yttre reparation á hus 

pågår, utan a t t  platsen utanför huset är 
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inhigned. skall genom dens försorg, som, 
enligt Byggnadsordningen, för behörigt verk- 
stillande af byggnadsföretag är ansvarig, 
på lämpligt satt öfvervakas, det olyckshän- 
delse eller olägenhet för allmänheten icke 
ma af arbetet vållas. Brytes häremot, böte 
5-100 kr. 

Skyltar. (Ofverståthållareambetets liun- 
görelse l"/ll 1894.) 

M"m. 1. Annonser, affischer eller andra 
sådana tillkinnagifvanden må ej uppsattas 
pB offentliga minnesmärken eller vid gata 
eller allmän plats anslås P& byggnader, plank 
eller andra föremal utan ägarens eller dis- 
ponentens medgifvande. 

Mom. 2. Beträffande skyltar vid gata eller 
annan allmän trafikled skall darjamte föl 
jande landa till efterrättelse: ' 
a) Skylt skall säkert fastsattas. 
b)  Skylt, som sättes lagre än två och en 

half meter från marken, må framskjuta högst 
femton centimeter från husvägg eller plank. 

C) Sattes skylt högre än nu är sagdtv får 
den icke framskjuta vid gata af aderton 
meters bredd eller darutöfver mer an en 
och en half meter samt vid gata af ringare 
bredd mer an en och två tiondedels meter 
frhn husvägg eller plank, dock att polismyn; 
digheten, efter dirom i särskildt fall gjord 
framställning, ager att på grund af s k ~ I t s  
form eller beskaffenhet medgifva liingre nt- 
sprang. 

d)  På hustak eller planks öfverkant må 
sk'ltm icke med mindre Ofver- 
ståthållareambetet, efter Byggnadsnämndens 
hörande, därtill meddelat tillsthnd. 

e) Befinnes skylt medföra 
prydnad, äger Ofverståthållareämbetet, efter 
att hafva hört Byggnadsnämnden, förordna 
om skyltens borttagande eller förändring 
inom utsrbtt tid samt förbjuda, att den åter 
uppssttes  törä ändrad; ..och lände, i 'Y fal1, 
till efterrättelse hvad Ofversththiillareämbe- 
tet härutinnan beslutar. 
f) I benämningen sky1t innefattas här 

iifven skyltens fisten jämte dess öfriga till- 
behör. 

Stadga för slakthus- och köttbesiktnings- 
tvang för staden jämte ordningsstadga för 
slakthus, marknad och köttbesiktningsbyraer 
är utfirdad af O.-A. den 23 jan. 1912. Se- 
n a t e  taxor äro: dels af Kungl. Maj.t den 
5 juli 1918 fastställda slakthus- m. fl. afgifter 
för begagnande af anstalterna, dels af stads- 
fullmäktige den 15 okt. 1917 godkänd taxa 
för frys- och kylhuset, dels ock af 0.-A. 
faststallda taxor för vågafgifter den 15 juli 
1918 och för kreaturstraiisporter B slakthus- 
sphrvägen den 7 febr. 1919. 

VIKING SKO KRAM 
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Soplastningsstationer finnas följ. stäl- 
len: å Södermalna en station i närheten af 
Södra järnvagsstati~nen; å N w m a l t n  en sta- 
tion mellan Vartabanan och Solnavägen; 
samt B Öster9nalna en station strax norr om 
Ostra järnviigsstationen. Dessa stationer hål- 
las tillgängliga för aflassning hvarje dag, un- 
der maj-september kl. 4-10 f. m. och under 
&terstående månader kl. 5-11 f. m., hver- 
jämte den orenlighet, som uppsamla8 a aalu- 
torgen och vid extra rengöring af andra all- 
männa platser, far & stationerna järn- 

till kl. e. m. 
DA staden å gata eller allman plats an- 

lägger trumma för afledning af vatten, ålig 
ger det ägare af tomt vid samma gata eller 
plats, han ej förfogar enskild 
ledning, som af Driitselnämnden godkannes, 
att, samtidigt därmed att staden pB sin be- 
kostnad från trumman till tomtgränsen fram ' 

för er sidoledning, till denna sidoledning föra 
rörledning jorden för vattens och flg- 
tande afledande från tomten, 
Där trumma redan finnes afstadenanlagd, skall 
tomtagmen fullgöra hvad ofPan är sagdt a tid. 
som Drätselnamnden bestammer och minst 

l 

g förut gifver tomtägaren tillkanna. 
Ofvmnämnda rörledning skall utgå fran en 
i tomten anbragt vit samlingsbrunn, tgckt 
med lampligt af Drätselnämnden bestamdt 
galler, försedd med samt, där ej 
synnerligt hinder möter, lagd sa att brun- 
nens utioppsrnynning kommer minst 1,486 
meter under jordytan. till följd af 
belägenheten vattnet från tomten icke föras 
till trumman brunn, hvarom of- 
van är sagdt, skall vattnet ledas dit genom 
lamplig som af Drätsttlnämnden 
godkännes. 
~~8 881 

Stensprangning, skott fyrverkeri. 
som i staden stenspräng- t 

ning utan polismyndighetens tillstand eller 
utan att iakttaga därvid föreskrifvet försik- 
tighetsmatt eller lossar skott eller afloran- 
ner fyrverkeri, sig utan sadant till. 
stånd eller med asidosättande %f var- 
samhet, eller B stadens område utan nödig 
varsamhet verkstaller stensprängning, lossar 
skott eller afbränner fyrverken, böte 6- 
100 kr. 

Stängningstider. Enligt lagen om be- 
g ransn ing  af  tiden för  idkande af  han- 
del o c h  viss annan  röre l se  stadgas: 

1 5. Handelsbod m& B söckendag ej hBilas 
öppen för allmänheten h förmiddagen före 
klockan 8 och å eftermiddagen efter klockan 
7 eller, under tiden fr&n och med den 10 till 
och med den 23 december, efter kl. 8. 

Bod, dar handel idkas med mejeriproduk- 

INDUSTRISAKTIEBOL. VI K I N G 
O R E B R O  - 
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ter, ägg, margarin eller bageri- och konditori- 
varor, må dock för forsäljning enbart af dy- 
lika varor öppnas en timme tidigare och hallm 
öppen en timme längre 'än nyss är  sagt. 

Bod, där hufvudsakligen tobak, tobaksvara 
eller tidningar hållas till salu, må (enl. 
kung. 'Vi? 1920) å afton före sön- och helg- 
dag hållas öppen till kl. 8 e. m. 

Rakstuga, frisérsalong eller varmbadinrätt- 
ning m& a söckendag ej hållas öppen för 
allmänheten h tid före klockan 8 förmidda- 
geii eller efter klockan 8 eftermiddagen. 

2 3. Å sön- eller helgdag m& handelsbod, 
rakstuga, frisérsalong eller varmbadinrättning 
ej hhllas öppen for allmänheten. 

Bod, d.r handel idkas med bageri- och 
konditorivaror, filrsk frukt eller lefvande 
blornmor ma doclr sön- eller helgdag hallas 
öppen till kl. ll f. m. och e. m. samt 
bod, där handel idkas med mejeriprodukter, 
agg och margarin till kl. 11 f. m. 

I)arest dagar intrgffa i följd, må 
rakstuga eller frisérsalong öppen en 
af under högst två timmar tid före 
klockan 11 formiddagen. 

TaksnG och is. Tak och rännor å hus 
sk?la, på föranstaltande af husägaren, be- 
frlas f ~ & ~  den snö eller 1% som genom ned- 
störtande kan förorsaka fara för dem, som 
fardas förbi; dock mit det icke utan nöd- 
tvång ske så, att  den utanför huset fram- 
gående rörelsen därigenom hindras eller up- 
pehklles; börande husägaren vidtaga nödiga 
atgärder till förekommande af olyckshandel- 
ser eller olägenhet för allmänheten i foljd 
af arbetets verkst&llande. Brytes haremot 
böte 5-50 kr. 

Teatrar. Biljetter för inträde till spek- 
takel eller annan tillställning & Kungl. Te- 
atrarna m& ej, utan teaterdirektionens till- 
stand, inom deras förstugor, trappuppgan- 
gar, korridorer eller A trottoarerna utanför 
eller invid ingångarna till teaterhusen säl- 
jas eller till salu utbjudas at allmänheten 
vid bot af 2-60 kr. ,Under det berörda 
tillställningar äga rum eller allmänheten 
till dem anlinder eller därifrån sig aflags- 
nar, får ej h nämnda ställen något, hvad 
det vara m&, säljas eller till salu utbjudas 
utan direktionens tillstånd, vid bot af 2- 
10 kr. Ej må nhgon röka cigarr eller to- 
bak inom Kungl. Teatrarnas salonger, kor- 
ridorer, trappuppgångar eller inre förstu- 
gor under spektakel eller annan tillställ- 
ning därstädes eller då allmänheten därtill 
anlander eller därifran sig aragsnar, - hvil- 
ket förbud äfven galler för alla andra i sta- 
den eller B dess område belägna allmänna 
teatrar eller lokaler för u~uförande af of- 

ordningsföreskrifter. 

fentliga föreställningar, såsom skådespel, 
konstridning och dylikt -vid bot af 2-10 kr. 

Trottoar. Ingen m& a demamma Aka 
eller rida, utom vid. f i rd  däröfver mellan 
gård och gata, ej  heller dit uppföra fordon 
eller dragare eller på annat obehörigt sätt 
uppraga eller afstänga trottoaren för de 
gående. E j  ma trottoar begagnas af den, 
som bär börda, hvilkeu 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 
fokangare, bör hålla till vänster. 

Tvattbryggor. E j  må någon tvätta, 
skölja eller klappa klader eller förrätta 
annat dylikt arbete annorstades å allmän 
plats än å de stadens bryggor, som för så- 
dant ändamål äro upplåtna, vid bot af 2- 
10 kr.; ägande allmänheten a t t  dessa bryg- 
gor kostnadsfritt begagna. 

Vakar. Utan särskildt tillstånd af Ofver- 
sththållareämbetet må e j  någon upphugga i 
eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller vet- 
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 ifven i afseende å för- 
svagande af is, som sker genom utsläppande 
dirå af hett vatten från ångmaskin eller p& 
annat dylikt sätt. 

Vattenhämtning. Utan tillstånd af korn- 
munalmyndigheten ,få vattenutkastare, som 
äro eller varda å gator eller andra allmanna 
platser .anbragta, ej begagnas till vatten- 
hämtning med hast och åkdon, vid bot af 
2-10 kr. 

Ved. Kol och ved m& upplaggm i källare 
eller tjgnliga uthus inne å tomt. Allt upp- 
lag af  ved & vind, som ej är  försedd med 
brandbotten, är förbjudet, och mk e j  heller 
i boningshus a vind med brandbotten ved 
uppläggas utom i högsta nödfall, men icke 
i något fall närmare skorstenspipa än 0 ,891  
meter, vid bot af 20-100 kr. 

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

Yelocipedikning, se nedan efter Auto- 
mobiltrafik. 
C48 891 

A k a n d e, ridande och gaende. Det är för- 
bjudet för en hvar att köra eller r ida  for- 
tare än i gående eller skridt p& följande 
gator och allmänna platser : 

Vdsterlånggatan, Präbtgatan, Skomakare- 
gakan, Svartmangatan, Kindstugatan, Själa- 

ardsgatan, Köpmangatan, Bhggensgatan, 
$;sterlånggatan, Järntorgsgatan, Tyska Brin- 
ken, Köpmantorget, Köpmanbrinken, Beni- 
kebrinken, Trångsund, Munkbro- och Malar- 
torgen å de delar, som ligga utmed järn- 
vägsviadukten, Slussbroarna, Nya Kungs- 
holmsbron: svängbro, Helgeandsholmsbrog 
samt gränderna i staden inom broarna. A 
nedan uppräknade gator och allmänna plat- 
ser är det icke tillåteb att med arbetsdkdow 
köra fortare än i gående: Staden inom bro- 
arna med undantag af viigen frhn Riddar- 
holmsbron öfver Birger Jarls torg till Rid- 
darholmshamnen, Slottsbacken, Skeppsbron 
samt platsen nedanför Lejonbacken a ömse 
sidor om Norrbros förlangning, Norrbro, 
Gustaf Adolfs torg, Jakobs torg, Jakobs- 
gatan mellan Västra Trädgårdsghtan och 
Malmtorgsgatan, Arsenalsgatan mellan Gus- 
taf Adolfs torg och Berzelii park, Kungs- 
tradghrdsgatan, Biblioteksgatan, Regerings- 
gatan mellan Gustaf Adolfs torg och Her- 
kulesgatan, Malmtorgsgatan, Hamngatan mel- 
lan Malmskillnadsgatan och Norrmalmstorg, 
Lästmakaregatan mellan Regeringsgatan och 
Oxtorget, Ontorget, Oxtorgsgatan, Hollän- 
daregatan söder om Kammakaregatan, 
Fredsgatlan, Drottninggatan söder om Teg- 
n6ngatau, SÖdermaImstorg, Götgatan mel- 
lan Södermalmstorg och S:t Paulsgatan, 
Hornsgatan mellan Södermalmstorg och Bag- 
valdagatan, S:t Paulsgatan mellan Ragvalds- 
gatan och Götgatan. Dar genom anslag 
sller annorledes finnes utmärkt, att gata är 
afstdngd för trafik af körande eller ridande, 
skall shdant landa till efterrättelse. . Kö- 
rande eller ridande skola öfyerallt där hin- 
der ej möter, hålla på vänstra sidan af 
körbanan och den, som kör arbetsåkdon, så 
nara gångbanans ytterkant som möjligt, dock 
så att ingen del af åkdonet eller d-ess last 
sk~uter öfver gångbanans kant. A gata, 
hvilkens bredd medgifver, att fyra hkdon 
kunna uppställas i bredd, böra arbetsåkdon 
hålla närmast till vänster samt personåkdon 
hålla mellan arbetsåkdonen och gatans midt. 
Nödgas körande eller ridande att ph någon 
plats lämna körbanans vänstra hälft, skalllske 
han sh snart hindret passerats åter 
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af till körbanans vänatra sida. Skall kö- 
rande eller ridande stanna på körbanans 
högra sida, må körbanans vänstra sida ej 
lämnas, förrän det är nödvändigt. Vänd- 
ning om gatuhörn skall ske till vänster nara 
körbanans vänstra sida och till höger i stor 
båge. Körande och ridande, som k nöter 
annan körande eller ridande, skall htilla å t  
vänster. När någon bakifrån kör eller ri- 
der förbi annan körande eller ridande, skall 
det ske till höger i traf, hvarvid den, som 
kör eller rider framför, %r skyldig hålla, 
undan ht vänster. Det är icke tillåtet att 
köra eller rida förbi annan körande eller 
iidande i gatukorsningar eller h platser, 
hvarest en stockning i trafiken därigenom 
kan upps@. Dar två eller flera körande 
ej kunna komma fram på en ghng, skall 
den, som kör arbetsåkdon, lämna vägen 
fri för personåkdon samt den, som kör 
olassadt arbetsåkdon, för lassadt. Körande 
och ridande åligger, när någon är i vägen, 
att i tid ropa: Se upp! och i handelse af 
behof sakta farten eller stanna. Körande 
skall vika undan för person, som står vid 
hållplats eller hållstation för spårvagn för 
att stiga på spårvagn eller å sådan plats 
stigit af spåryap. Då körande å plats, där 
trafiken är liflig, saktar farten, skall han 
höja piskan till tecken för körande, som 
följa efter. Den, som icke kan' köra eller 
behandla dragare, vare ,sig att detta beror 
af okunnighet eller bristande kroppskrafter, 
afvensom den, som icke fyllt sexton hr, må 
icke å gata eller allmän plats köra i traf. 
Den som gjort sig skyldig till förseelse 
mot nämnda föreskrift, kan af Ofverståt- 
hållareämbetet förbjudas att  körd å allmän 
plats eller gata, förrän han st rkt, att han 
äger erforderlig skicklighet. Hörande och 
ridande äro skyldiga hålla vägen fri €dr 
tågande militartrupp, liktåg och andra pro- 
cessioner, utryckande brandmanskap, brand- 
kåren tillhörig sjuktransportvagn, utryckande 
polispiketvagn och spårvagn. Vidkörningmed 
arbetsåkdon är det körsvennen förbjudet att 
ligga ph åkdonet afvensom att därå intaga an- 
nan plats, än hvarifrån han kan hafva hästen 
väl i hand och har fri utsikt framför sig 
Finnes ej sådan plats eller är lasset af den 
beskaffenhet, att hasten anstränges eller an- 
nan olägenhet uppstår genom att körsven- 
nen befinner sig p& åkdonet, skall han g& 
bredvid detsamma. Ingen får gå på ghng- J 

bana medan han kör. Det är körsvennen 
förbjudet att på gatorna onödigtvis smälla 
e1lc.r svänga med piskan. När nhgon stan- 
nar med åkdon på gdtttq hvilket icke får 

onödigtvis, skall, diar annan plats ej 
v i k a l f v i t  eller vid tillfället varder af polis- - 
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OrdningsForeskrifter for Stockholm. [4890-49101 
jande stallen: Vä.sterlånggatan, S. om Stor-, f) Det i 5 3 Ordningsstadgan för rikets 
kyrkobrinken, gatukorsen inbegripna, samt 'st ider gifna förbud att  å gata, torg eller 
Hamngatan mellan Malmskillnadsgatan ochlannan allmän plats köra ovarsamt samt att  

J L ........ höga, öfverallt minst' sju millimeter breda Alhambra teater .................. 
och med minst sju millimeters afstånd sa- Allhelgonakyrkan (Helgalnnden, Ka- 
val mellan hvarje siffras jämnlöpande delar tarina) ................................... ......... som mellan de särskilda siffrorna; samt dess- Andreaskyrkan, Högbergsg. 27 

... utom 3) under den del af dygnet, då gatu  Ansgariekyrkan, Brännkyrkag. 88 
lyktorna hållas tända: vid eller framom styr- Arbetareinstitutets nedre vaning, 

Regeringsg. 
Den, som fgrdas på velociped, åligger att  

åka med ldngsam fart dels i gatiihörn och 
invid gångbana, dels äfven dar trängsel rå- 
der eller fara för sammanstötning eljest kan 
uppstå. (Med 18ngsam fart förstås en haa- 
t a e t ,  som ej  är-större, än att  en fullväxt 
man med rask gång kan med veloci- 
peden.) 

c) Vid fard skola på velocipeden .finnas. 
1)  säkert verkande broms och ringklocka; 
2) bakom sadeln tydligt nummer, anbragt 

bakåt p& svart, stadigt fastad plåt med hvita 
unnrattstående siffror. minst 8tta centimeter 

VIKING SKOKR#M INDUSTRIAKTIEBOL. VIKIN G 
O R E B R O  

vid vändningar i gatuhörn eller vid fard 
mellan gård och gata köra annorlunda an 
med stor varsamhet skall äga tillämpning 
jtimväl å velociped- och motorcykelåkning. 

[49 lokalers utrymme är i 
hygienens, och trygghetens in- 
tresse af polismyndigheten beraknadt för 
nedanstående högsta antal samtidigt besö- 
kande. 

..................... Adolf Fredriks kyrka 1,400 
... Akademien för de fria konsterna 280 
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Frälsningsarméns lokal. Ostermalms- 

gatan 26 ................................ 1. 300 
Friilsningsarméns lokal. Lilla Glas- 

bruksgatan 10 ........................... 500 
FralsningsarmBns lokal. Knngsholmsg. 

31 .......................................... 730 
Föreläsningspavilj~ngen~ Bergsund ... 300 
Grand Hotells konsertsal ............... 450 
Gustaf Vasa-kyrkan ..................... 1. 750 
Gustaf Vasa församl:~ kyrkosal. Vast- 

mannag . 63 .............................. 156 
Helgalundskapellet ........................ 300 
Hjorthagens kapell ........................ 680 
Hotell Fenix balvhing ......... 450. 250. 235 
HushAllsskolan. Jakobsbergsg . 15 ... 150 

Nordiska, Kompaniets Musiksaloog. 
Hamngatan 18-20 ..................... 125 

...... Norra latinlaroverkets högtidssal 1. 250 
Novilla ...................................... 322 
Nya Elementarskolans samlingssal. 

Slöjdg . 2 .................................. 600 
Odeonteatern ............................. 723 

... Olympiabiografen. Birgerjarlsg . 41 T58 
Oscarskyrkan .............................. 1. 428 

.............................. Oscarsteatern 1. 160 
Palladium. Kungsgatan ..................... 1. 240 
Rialto. Biograf. Sveavägen 114 ...... 500 
Rivoli. P D 52 ...... 788 
Rosenius förs..kyrka. Smala gränd 5 264 
Ryska kyrkan ............................. 90 

Högalidskyrkan .......................... 1. 118 I Röda kvarn. Bibfioteksg . 5 .............. 863 
Högre Reallaroverket p& Norrmalm 

aulan ...................................... 778 
gymnastiklokalen ........................ 400 

Idrottsparkens tennispaviljong ......... 1. 659 
Immanuelskyrkan ........................ 2. 400 
Imperial biograf Regeringsg . 7 ...... 662 
Ingeniörs~etenskapsahdemien~ 24 A 

Grettureg .................................... 200 
Jakobs kyrka .............................. 1. 100 
Johannes kyrka ........................... 1. 300 
Katarina kyrka ........................... 1. 950 
Katolsk-Apostoliska kyrkan. Oden- 

gatan 20 ................................. 500 
Klara kyrka ................................. 1. 200 
Komedi-teatern .............................. 384 

...... Konstnärsklubben. SmUandsg . 7 175 
Eristallsalongen ........................... 930 
Kristliga Föreningen af Unga Man 

... (K . F . U . M.). Birgerjarlsg . 35 546 
R . F . U . K . Brunnsg . 3 ............... 480 

> Hornsg . l88 ............... 50 
Kungl . teatern .............................. 1. 264 
Kungsholms församl . kyrkosal. Parm- 

mstareg . 3 ................................. 275 
Kungsholms kyrka ........................ 1. 500 
Kungsholms reallaroverk högtidssalen 625 
Landtbruksakadem.. Mastersamuels- 

gatan 47 ................................. 175 
Maria kyrka ................................. 1. 900 
Mariasalen. Briinnkyrkag . 187 ......... 110 
Matteuskyrkan .............................. 807 
Metodistkyrkan. Uplandsg . 12 ......... 860 
Missionshuset. Eungsg . 88. stora salen 600 

D mindre . 140 
Mooebacke variet6 ........................ 848 
Afusikaliska akademiens orgelsal ...... 360 

> B stora sal ... 1. 009 

......... I Röda Lyktan. Sveavägen 116 550 
Sabbatsbergs alderdomshem ............ 450 . . Salemskapellet. Folkungag . 14 n b 900 

D 1 tr . 200 
S:t Görans kyrka. Kungsholmen ...... 472 
S:t Paulskyrkan. Ad . Fredr . torg 10 600 

................. Seglora kyrka. Skansen 310 ....................................... Skansen 40. 000 
Skansens friluftsteater ................... 2. 366 

D Högloftet ........................ 484 
Skeppsholmskyrkan ........................ 1. 400 
Slottskapellet ............................. 800 
Sofiakyrkan ................................. 1. 333 
Stadion ................................... 19. 450 
Stefanskapellet (f 100 i lilla salen) 412 
Stockholms Högskolas aula. Drott- 

ningg . 118 .............................. 400 
Storkyrkan ................................. 2. 000 
Stora teatern. Götg . 49 ................... 845 

... Sturebiografen. Birgerjarlsg . 28-30 417 
Svenska teatern .......................... 1. 099 
Södermalms Högre Allm . Läroverks 

aula ....................................... 800 
Södra teatern .............................. 528 
Tranebergs kallbadhus ................. 1. 600 
Trefaldighetskyrkan. Majorsg . 6 & 7 700 
Tyska kyrkan .............................. 1. 000 
Universella Broderskapets Teosofiska 

Samfundet .............................. 120 
Vasateatern ................................ 676 
Velodromen vid Hornsberg ............ 9. 000 
Viktoriateatern ............................ 469 
Viktoriasalen (+ 125 i lilla salen) ... 420 
Ankehusets kyrka ........................ 230 
Ostermalms församlingshydda vid 

Skepparegatan ........................... 593 
Östermalms kyrka ...................... 2. 000 




