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FÖRORDNAD ORDNINGSVAKT
MED TJÄNSTGÖRING
I POLISREGION STOCKHOLM

Områden där ordningsvakter får tjänstgöra enligt 3 § lagen
(1980:578) om ordningsvakter (LOV) efter särskild prövning av
Polismyndigheten
I nedanstående områden får ordningsvakt som är förordnad enligt 3 § LOV av
Polismyndigheten tjänstgöra. Platserna är var för sig prövade och beslutade i
separata beslut. Förteckningen uppdateras kontinuerligt vartefter bevakningsobjekt enligt 3 § LOV tillkommer eller avslutas. Tjänstgörande ordningsvakt
ska vara väl förtrogen med inom vilket område förordnandet som ordningsvakt gäller. Befogenheter som ordningsvakt gäller endast inom de geografiska
gränserna bevakningsområdet enligt 3 § LOV omfattar.
Gällande de områden där det hänvisas till bifogade skisser/kartor, går dessa att återfinnas i Polismyndighetens beslut. Om du vill ta del av ett beslut i sin helhet, inklusive
kartor/skisser, hänvisar vi din begäran om allmän handling till Polismyndigheten,
Förvaltningsrätt 5 Stockholm RA.

Polisområde Stockholm: beslut i alfabetisk ordning enligt
nedan.
Alby centrum, A258.182/2020 giltigt t.o.m. 2021-05-16
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor och utrymmen som allmänheten normalt sett har tillträde till inomhus och utomhus vid Alby Centrum. Inomhus omfattar
området de allmänna ytorna så som trappor, trapphus och allmänna toaletter. Kontor,
lager och personalutrymmen, dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, omfattas
inte.
Utomhus tar området sin början vid korsningen Albyvägen och Servitutvägen och
går söderut längs med Servitutvägens östra kant fram till och med gångvägen direkt
söder om Albyvägen 14, med dess södra kant som gräns. Från Albyvägen 14 går
området i västlig riktning till Albyvägen 8, där området svänger i nordlig riktning i
en tänkt linje längs med gångvägens östra kant ända fram till vägbron vid Albyvägen. Vid vägbron går området vidare i nordlig riktning, under bron, fram till den
parkeringsyta norr om Albyvägen, som ingår i fastigheten Byatomten 2:1. Hela den
del av fastigheten Byatomten 2:1 som ligger norr om Albyvägen ingår i förordnandeområdet, och ansluter i öster vid startpunkten korsningen Albyvägen och Servitutvägen.
Bevakningsområdet omfattar inte bostadshus eller förskolor, och inte heller ytor vid
busshållplatser, eller innanför entrédörrar/vid nedgångar till tunnelbanestationen, då
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de omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkoholservering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.
I området finns ett särskilt behov av ordningshållning på vardagar mellan kl. 10:00 21:30, och lördag-söndag mellan kl. 14:00 - 21:30.

Alceahuset, Åkersberga, A085.218/2019, giltigt t.o.m. 2022-03-20
Förordnandeområdet utgörs av samtliga utrymmen i Alceahuset, dit allmänheten
normalt sett har tillträde, så som entréer, entréhallar, hissar, trappor, offentliga toaletter, trapphus och korridorer. Förordnandet avser även entrén till beroendemottagningen och den psykiatriska mottagningens öppna, allmänna ytor på Hackstavägen 22.
Beslutet omfattar ej tjänsterum, mottagnings/samtalsrum, patientsalar, personalutrymmen eller utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.

Arlanda Express, A475.915/2020, giltigt t.o.m. 2022-02-16
Förordnandeområdet utgörs av de ytor dit allmänheten äger tillträde inom utrymmen
inom Arlanda Express plattformsområde (spår 1 och 2) vid Stockholms Centralstation. Beslutet omfattar även samtliga entréer, trappor och hissar som leder till och från
området. Vidare omfattar beslutet Arlanda Express stillastående tåg på spår 1 och 2
vid Stockholms Centralstation, Arlanda Express vänthall samt den till spåren angränsande taxizonen på Östra Järnvägsgatan.

Björns Trädgård och dess närområde, A422.019/2018, giltigt t.o.m. 2021-0930
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Björns Trädgård. Området utgörs av Högbergsgatan i norr, Östgötagatan i öster,
Tjärhovsgatan i söder och Götgatan i väster. Respektive ovan nämnda gators yttersta
trottoarkant, sett från Björns Trädgård, utgör förordnandegränsen. Ordningsvakten
får således inte verka ute i körbanorna eller på andra sidan av gatan.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § LOV.
Beslutet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom bostäder, kontor, förskolor/skolor, och inte heller för kyrkor eller moskén. Förordnandeområdet inkluderar inte heller objekt som omfattas av andra förordnanden, t.ex.
busshållplatser/tunnelbana som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks förordnande (A417.967/2016), samt Enheten för hemlösa, Östgötagatan 10
(A110.089/2018).

Bromma Stadsdelsförvaltning, A047.204/2021, giltigt t.o.m 2021-07-31
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten äger tillträde till inom
fastigheten Gustavslundsvägen 151 G, såsom entré, reception samt allmänna toaletter.
Utomhus gäller förordnandet på markyta under entreskylt samt trottoar längs med
fastigheten fram till trottoarkanten. Beslutet gäller inte kontors-/besöksrum samt personalutrymmen

Bromma stadsdelsnämndsområde, A325.280/2019, giltigt t.o.m 2022-09-10
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till, och
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avgränsas i söder av Tunnlandet i hörnet mellan nr. 13 och 15, och fortsätter i västlig
riktning fram till korsningen mellan Tunnlandet och Drottningholmsvägen (väg
261). Från korsningen Tunnlandet/Drottningholmsvägen fortsätter den västliga avgränsningen i nordlig riktning med trottoaren som gräns, ända upp till Brommaplansrondellen. Där Drottningholmsvägen ansluter till Brommaplansrondellen, med
vägbanans inre kant som gräns, går området vidare ur rondellen och in på Klädesvägen. På Klädesvägen avgränsas området av den inre kanten av vägbanan och därefter
den yttre trottoarkanten fram till Klädesvägen 12-14. Från det nordvästra hörnet av
Klädesvägen 12, fortsätter området i sydlig riktning längs med fastighetens yttre
fasad, ner till Tunnlandet 1. Området följer därefter den norra och västra fasaden av
Tunnlandet 1, under tunnelbanebron, och fortsätter därefter längs med fasaden av
Tunnlandet 3-13 fram till områdets startpunkt i hörnet mellan Tunnlandet 13 och 15.
För området finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 15:00 – 24:00.
Förordnandet omfattar inte busshållplatser, vänthallar, tunnelbaneupp- och nedgångar, perronger etc. för kollektivtrafiken då dessa omfattas av Storstockholms
Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Vidare omfattas inte butiker, kontor, bostäder och heller inte andra utrymmen dit allmänheten inte har tillträde. Där alkoholservering sker gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.

Centrala Upplands Väsby, A511.863/2019, giltigt t.o.m. 2022-12-11
Förordnandeområde utgörs av två separata områden, centrala Upplands Väsby och
Sigma centrum.
Centrala Upplands Väsby:
Området tar sin början vid Korsningen Mälarvägen/Husarvägen, och går därifrån i
nordlig riktning fram till korsningen mellan Husarvägen/Hotellvägen. Från korsningen Husarvägen/Hotellvägen, vidare österut på Hotellvägen fram till i höjd med
Vilundaparkens Ishalls sydöstra hörn, där området fortsätter längs med vägen som
går i nordlig riktning mellan ishallen och Scandic Hotell Upplands Väsby. Från sydöstra hörnet av Vilundaparkens ishall, går förordnandeområdets gräns i en tänkt
linje, ut till det staket som omgärdar idrottsplatsen med löparbanor, samt ytterligare
20 meter öster om staketet, och vidare i nordlig riktning, hela vägen 20 meter öster
om staketet, ända upp till den gång- och cykelväg som delar Vilundaparken mellan
idrottsplatsen och konstgräsplanen/grusplanen. Där den tänkta linjen möter gångoch cykelvägen, fortsätter området i nordlig riktning med gång- och cykelvägen som
östra gräns, fram till dess att gångvägen svänger västerut, och vidare längs med
gångvägen fram till korsningen med Husarvägen i höjd med Herrgårdsvägen 61.
Från Husarvägen i höjd med Herrgårdsvägen 61, går området söderut fram till cirkulationsplatsen vid Husarvägen/Kyrkvägen, där området följer Kyrkvägens nordliga
kant, fram till gång- och cykelbanan direkt öster om, och parallellt med Skolvägen.
Området följer därefter gång- och cykelbanan i nordlig riktning fram till Suseboparken/Hälsans park. Hela Suseboparken/Hälsans Park ingår i förordnandeområdet och
avgränsas i öster av parkområdets gräns till fastigheterna vid Susebogatan och i norr
i höjd med grusgången som leder in till Vegagården. Från grusgången in till Vegagården, går området 30 meter i sydlig riktning längs med Skolvägen, och svänger av
västerut vid Skolvägen 8 och följer en tänkt linje längs med fotbollsplanens norra
långsida, fram till Björkstigen i höjd med Centralvägen 11 D. Från Björkstigen fortsätter området i sydlig riktning med hela vägens bredd ner till fastigheten Centralvägen 13:s västliga kortsida. Från Centralvägen 13 går området vidare i västlig riktning, med den norra trottoaren som gräns, bort till korsningen Centralvägen/Kvarnvägen.
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Vid korsningen Centralvägen/Kvarnvägen går området i nordlig riktning, med hela
vägbanans bredd, inklusive trottoarerna, fram till korsningen Kvarnvägen/Väsbyvägen. Vid korsningen Kvarnvägen- /Väsbyvägen fortsätter området västerut fram till korsningen Väsbyvägen/Lergropsvägen, där området går vidare norrut
med hela vägens bredd, och ansluter till Tegelvägen upp till korsningen Tegelvägen/Åvägen. I korsningen Tegelvägen/Åvägen går området i en tänkt linje, i rakt
västlig riktning, över järnvägsspåren, fram till Ladbrovägen. Från Ladbrovägen i
sydlig riktning, sträcker sig området fram till och med den första pendlarparkeringen
väster om Ladbrovägen. Från pendlarparkeringens norra gräns, går dessutom en yta,
från järnvägsspåret räknat, om 100 meter i västlig riktning och 320 meter i sydlig
riktning och därefter i en tänkt linje, över järnvägsspåren, fram till Industrivägen.
Från korsningen med Industrivägen, går området med den östra trottoaren som kant,
40 meter norrut till korsningen Industrivägen/Lärlingsgatan. Från korsningen Industrivägen/Lärlingsgatan går området vidare österut, och därefter norrut vid korsningen Lärlingsgatan/Upplysningens väg. Från korsningen Lärlingsgatan/Upplysningens
väg, fortsätter området österut vid korsningen Upplysningens väg/Messingsgatan,
korsar Optimusvägen, och går över till Finspångsvägen fram till korsningen Finspångsvägen/Vallvägen. Mellan Finspångsvägen 6D och Vallvägen 1A, följer området den gångväg som sträcker sig österut fram till Genvägen, och vidare österut till
Dragonvägen. Från korsningen gångvägen/Dragonvägen, går området i nordlig riktning längs Dragonvägen, fram till korsningen med Kyrkvägen, där förordnandet går
kant i kant med Väsby Centrums förordnande längs med Kyrkvägen, fram till cirkulationsplatsen mellan Kyrkvägen/Husarvägen. Från rondellen vid Kyrkvägen/Husarvägen går området i sydlig riktning fram till korsningen med Husarvägen/Mälarvägen. Till området hör även den del av Dragonvägen som ligger direkt
söder om Väsby Centrum, ner till korsningen med Mälarvägen. Från korsningen
Dragonvägen/Mälarvägen går området 50 meter österut och in på gångvägen som
leder norrut mot Dragonvägen 2, och vidare i en tänkt linje upp till Dragonvägen 76.
Vid Dragonvägen 76 går området direkt västerut i 50 meter och ansluter till startpunkten vid Dragonvägen direkt söder om Väsby Centrum.
Sigma centrum:
Området börjar på Hammarbyvägen 2 i höjd med Kedjevägen 25 och följer Hammarbyvägen med hela vägbanans bredd, inklusive trottoarerna, fram till ytan direkt
söder om Hammarbyvägen 12-14, vidare österut fram till gångvägen. Vid gångvägen
går området vidare norrut, med gångvägens östra kant som gräns, upp till Hammarbyvägen 18. Från Hammarbyvägen 18 går området i västlig riktning, med gångvägens norra kant som gräns, ut till Hammarbyvägen 20. Från Hammarbyvägen 20
fortsätter området i nordlig riktning till Hammarbyvägen 7, och följer vägen mot
nordväst och Hasselgatan 6-10. I sydlig och östlig riktning från fastigheten Hasselgatan 6-10, sträcker sig området 20 meter från fasaden och utåt. I nordlig och västlig
riktning sträcker sig området 50 meter ut från fasaden, och följer vägen i sydlig riktning ner till och med parkeringsytan vid utfarten till Hammarbyvägen vid Hammarbyvägen 7. Från Hammarbyvägen 7 går området i sydlig riktning ner till startpunkten vid Hammarbyvägen 2.
Förordnandet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, så som sporthallar, skolor, skolgårdar och fritidsgårdar
under skoltid. Förordnandet gäller inte heller för platser där alkoholservering sker, så
som t.ex. restauranger. Där gäller ordningshållning med ordningsvakter enligt 2 §
LOV. Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, busshållplatser
och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.
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Centralstationen Stockholm, A286.298/2020, giltigt t.o.m. 2022-05-04
Förordnandeområdet utgörs av de ytor och utrymmen som allmänheten normalt sett
har tillträde till inom Centralstationsbyggnaden. Dessa ytor inom byggnaden utgörs
av Centralhallen, Tunnelhallen, Norra hallen samt Centralstationen Övre Hallen
(mark mot Klarabergsviadukten).
Förordnandeområdet tar sin början vid fastigheten vid Centralplan 1 och fortsätter
längs med trottoaren som omsluter byggnaden mot Vasagatan, ytan runt fontänen
utanför huvudentréen mot Vasagatan samt trottoaren utanför fastigheten mot Klarabergsviadukten. Förordnandeområdet omfattar även lastkajer och godsmottagningar i anslutning till fastigheten. Förordnandet omfattar inte kontorsrum, personalutrymmen samt områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.
Förordnandet avser inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytorna inom entrédörrar vid
nedgångar till tunnelbanan, pendeltågen och bussar i anslutning till Centralstationen
då dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande.
Förordnandet omfattar inte heller de ytor som Arlanda Express förfogar över inom
Centralstationen utan de omfattas av ett separat förordnande.

Centralstationen i Stockholm, plattformar och spår, A411.072/2018, giltigt
t.o.m. 2021-12-16
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till vid Stockholm Centralstation, avseende plattformar och spår enligt nedanstående förteckning:
- Plattform 2, spår 3 och 4
- Plattform 3, spår 5 och 6
- Plattform 4, spår 7 och 8/10, samt trapphus/hiss till övre hallen
- Plattform 5, spår 11 och 12, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapphus/hiss
till gångtunnel
- Plattform 6, spår 13 och 14, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapphus/hiss
till gångtunneln
- Plattform 7, spår 15 och 16, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapphus/hiss
till gångtunneln
Plattform 8, spår 17 och 18, samt trapphus/hiss till övre hallen och trapphus/hiss
till gångtunnel
- Plattform 9, spår 19 samt trapphus/hiss till Stockholm Waterfront-kvarteret och
trapphus/hiss till gångtunnel
- Gångtunnel, ”Gula gången”
- Mellantruckstunneln

Cityterminalen Stockholm, A169.376/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-01
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
fastigheten för Stockholms Cityterminal, så som övre och nedre hallen (plan 1 och
2), rulltrappan, utrymmet vid skjutdörrarna mot centralstationen, toaletter, alla entréer, bussgatan och gater till bussgatan.
Utomhus avgränsas området av trottoarens bredd vid huvudentrén, 5 meter i östlig
riktning, och i västlig riktning fram till parkeringen och glastaket över hela ytan för
gångtrafik. Från parkeringen/glastaket sträcker sig området vidare i nordlig riktning
längs med Terminalslingan, upp till korsningen mellan Terminalslingan/Kungsbron,
och avslutas i en tänkt vågrät linje jäms med övergångsställets övre kant mot vägbanan.
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Förordnandeområdet omfattar ej områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så som kontorsrum, personalutrymmen och butiker, samt inte heller ombord
på bussarna. Området inkluderar inte objekt som redan omfattas av Storstockholms
Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande (A417.967/2018). Beslutet gäller ej heller
för parkerade fordon.

Danderyds sjukhus, A404.458/2019, giltigt t.o.m. 2022-08-21
Förordnandeområdet utgörs av det markerade området enligt kartskiss. Inomhus utgörs bevakningsområdet av de utrymmen som allmänheten har tillträde till, såsom
reception, väntrum, trappor, hissar, samt allmänna toaletter. Patientsalar samt undersökningsrum ingår ej i beslutet. Patientsalar bedöms vara patientens bostad under
vistelsen på sjukhuset.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Enheten för hemlösa, Östgötagatan 10, A110.089/2018, giltigt t.o.m. 202107-15
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
enheten för hemlösa, Östgötagatan 10, så som t.ex. entrén, toaletter, väntrum. Vidare
omfattar förordnandet även området utanför entrén, d.v.s. hela Östgötagatans bredd
mellan Högbergsgatan och Kapellgränd, samt personalentrén på Kapellgränd 7 under skärmtaket.
Förordnandet omfattar ej utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så
som t.ex. kontorsrum, besöks/mötesrum eller personalutrymmen.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämndsområde, A584.650/2019 giltigt t.o.m.
2022-12-17
Förordnandet gäller för Gullmarsplan, Dalen, Bandhagen, Rågsved samt Hagsätra
under tidsperioden 2019-12-18 – 2022-12-17
Gullmarsplan
Området avgränsas i nordlig riktning av fasaderna vid Gullmarsplan 1-4, i östlig riktning fasaderna vid Gullmarsplan 1-5, i sydlig riktning av fasaderna vid Gullmarsplan
11-15, ner till och med korsningen med Grafikvägen, med hela gatan Gullmarsplans
bredd, inklusive trottoarerna. Vid korsningen mellan gatan Gullmarsplan och Grafikvägen, avgränsas området i västlig riktning längs med husfasaderna av Gullmarsplan
10-4 fram till korsningen med Gullmarsvägen. Undantagen är området för Storstockholms lokaltrafik (tunnelbanestation, tunnelbaneuppgångar, tvärbanan, busshållplatser) samt vid Gullmarsplan 6-4, där skärmtaket tar sin början och slutar. Trottoaren
under skärmtaket vid Gullmarsplan 6-4 ingår i förordnandet enligt 3 § LOV för Hemköp och Systembolaget (A488.605/2018). I detta område finns ett särskilt behov av
ordningshållning mellan kl. 11:00-03:00.
Dalen
Området tar sin början på den västra sidan av Sandsborgs tunnelbanestation. Från
brofästet, 40 meter västerut, på hela vägbanan, och inklusive båda trottoarerna på
Stora Gungans väg. Vidare sträcker sig området österut, under tunnelbanebron med
hela vägbanans bredd, och upp vid parken nedanför tunnelbanenedgången på östra
sidan av spåret vid Sandsborgs tunnelbanestation. Området fortsätter från parken in
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på Sandsborgskyrkogården, och följer Norra Kapellvägen med hela vägens bredd,
vidare in på Östra Kapellvägen. Där Östra Kapellvägen viker av söderut, sträcker sig
förordnandeområdet i en tänkt linje rakt ut till Kyrkogårdsvägen 43. Från hörnet av
fastigheten vid Kyrkogårdsvägen 43, går området vidare norrut, längs med Bersågränds östra trottoarkant, fram till gångvägen mellan Bersågränd 5 och 60. Förordnandeområdet följer därefter gångvägen i östlig riktning fram till parken mellan Bersågränd 62 och Täppgränd 9. Vid hörnet av Täppgränd 9 följer området fastighetens
fasad i östlig riktning, fram till Täppgränd 13-15, och dess fasad. Vid det nordvästra
hörnet av Täppgränd 15, fortsätter området i östlig riktning, längs gångvägen, fram
till hörnet av Täppgränd 16. Vid Täppgränd 16 viker området av söderut, och fortsätter fram till Täppgränd 8. Vid hörnet av Täppgränd 8, vidare österut, 50 meter på
gångvägen in till parken. Efter 50 meter, går området vidare norrut i en tänkt, rak linje
som passerar Åstorpsringen 10 A-D med 20 meter i nordlig riktning, och går därefter
i östlig riktning ut mot Åstorpsringen, med parken som yttre gräns. Området fortsätter
härifrån i nordlig riktning längs med parkgränsen upp till infarten vid Dalens sjukhus/sjukhem. Vid infarten till Dalens sjukhus/sjukhem, utgör den nordliga gångbanan
förordnandeområdets gräns, och fortsätter ca 70 meter i västlig riktning fram till
vändzonens början. Där vändzonen börjar, går området söderut i ca 50 meter, för att
därefter vika västerut, parallellt med gångvägens södra kant fram till Dalgränd 17.
Från Dalgränd 17 går området i nordlig riktning fram till gångvägen som börjar mellan Dalgränd 24 och 8, vidare i västlig riktning fram till gångvägens korsning vid
Dalgränd 6 och 48. Vid Dalgränd 48 följer området gångvägen söderut fram till nästa
korsning, mellan Dalgränd 52 och Grusåsgränd 93, där området viker av västerut
fram till rondellen mellan Grusåsgränd 95 och 88. Hela ytan kring rondellen, inklusive trottoarerna omfattas av förordnandet. Vidare från rondellen, i västlig riktning,
längs med gångvägen fram till Grusåsgränd 86. Vid Grusåsgränd 86 går området
norrut fram till korsningen mellan Grusåsgränd 84 och Åsgärdevägen 39, för att där
vika av västerut ut till Åsgärdevägen 41. Vid Åsgärdevägen 41, fortsätter området i en
tänkt rak linje ut till tunnelbanespåret, och följer därefter tunnelbanespåret i sydlig
riktning ner till parken vid Sandsborgs tunnelbana där området avslutas. I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 11:00-23:00.
Bandhagen
Området börjar vid korsningen Trollesundsvägen 12 och Skärlingebacken 2, vidare
längs Trollesundsvägen i östlig riktning, under tunnelbanebron, fram till Bandhagsplan 9, längs med dess västra och sydliga fasad, ner i en tänkt lodrät linje ner till hörnet av gården vid Bandhagsplan 16-18, vidare genom passagen till fastighetens sydliga sida. Vid fastighetens sydliga sida, ingår den asfalterade ytan framför fastigheterna Trollesundsvägen 24 till 26 A, vidare längs en tänkt linje från Trollesundsvägen 24
fram till tunnelbanan. Området fortsätter längs med tunnelbanan i nordlig riktning
fram till passagen under tunnelbanebron, där området fortsätter i västlig riktning för
att omedelbart efter bron ta riktning söderut igen, vid trappan upp till Fågelstavägen
1-6. Vid Fågelstavägen 1-6 omfattas hela vägbanan, parkeringsytan och grönytan
fram till korsningen med Skärlingebacken 4-2. Vid korsningen Fågelstavägen och
Skärlingebacken 4-2, går området vidare längs med fasaden av Skärlingebacken 4-2, i
nordlig riktning fram till startpunkten vid Trollesundsvägen 12. I detta område finns
ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 14:00-00:00.
Rågsved
Området börjar vid Rågsvedsslingan 2-4, och inkluderar grönområdet som sträcker
sig upp till Rågsvedsvägen, parkeringsplatserna och lastkajen mellan Rågsvedstorget
och Rågsvedsslingan 2-4, och följer fastigheternas fasader längs med den yttre ringen
av Rågsvedsslingan 4-14, ända fram till Rågsvedsslingans slut. Från den runda torgytan på innergården till Rågsveds centrum, fortsätter området österut längs med gång-
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vägens hela bredd upp under Rågsvedsvägen och tunnelbanebron. Från tunnelbanebron fortsätter området i östlig riktning ca 60 meter upp för trapporna, inklusive hissen och gångvägen som leder från hissen vidare österut, fram till den första korsande
gångbanan där området avslutas. I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 14:00-03:00.
Hagsätra
Området tar sin början vid korsningen mellan in/utfarten till Hagsätra torg och Vintrosagatan 14, och går längs Vintrosagatan i sydostlig riktning fram till korsningen
med Hagsätra torg och Vintrosagatan 21. Från korsningen Vintrosagatan 21 och Hagsätra torg, sträcker sig området vidare i sydvästlig riktning längs med Hagsätra torg
fram till nordöstra hörnet av Hagsätra torg 40. Vid hörnet av Hagsätra torg 40 går
området längs med fasaden i sydlig riktning ner till Hagsätra torg 44, och följer den
södra fasaden vidare i västlig riktning, längs med grönområdets kant, fram till grönområdets slut. Där grönområdet tar slut, parallellt med Olshammarsgatan, följer området den gångbana som går upp i nordlig riktning mellan Hagsätra Torg 34-38. Området följer därifrån fastigheten Långskylens 8:1:s norra fasad och därifrån i en tänkt
linje tvärs västerut, fram till tunnelbanespåret. Från tunnelbanespåret, fortsätter området längs med tunnelbanan i nordlig riktning, fram till den gångbana som leder in
under tunnelbanebron och fram på den västra sidan av tunnelbanespåret. Området
inkluderar på den västra sidan av tunnelbanan den öppna ytan omedelbart efter tunnelbanebron, med 25 meter i omkrets. På tunnelbanespårets östra sida, från gången
under tunnelbanebron, fortsätter området ca 90 meter i nordlig riktning längs med
tunnelbanespåret, för att i höjd med Hagsätra torg 4 gå direkt österut längs med fastighetens fasad fram till startpunkten vid korsningen mellan Hagsätra torg och Vintrosagatan 14. I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl.
14:00-03:00.
Samtliga av de ovan beskrivna förordnandeområdena omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom t.ex. bostadshus med tillhörande
byggnader, transportgångar, personalutrymmen, förskolor/skolor/skolgårdar (under
skoltid) eller liknande platser. Områdena inkluderar inte heller objekt som omfattas
av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkoholservering
sker, t.ex. restauranger, barer, sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 4,
A482.293/2018 giltigt t.o.m. 2021-10-19
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning vid Slakthusplan 4, såsom entrén, receptionen, väntrum, allmänna toaletter, hissar, trappor och trapphus på samtliga våningsplan. I förordnandet ingår även korridoren som sammanlänkar Slakthusplan 4 och
Livdjursgatan 4 (på första och tredje våningsplanet). Utomhus ingår de gångar och
trappor som ansluter till entrén, den plattsatta ytan från entrétrappan fram till parkeringarna, samt den plantering som ansluter till parkeringsplatsen. På fastighetens
baksida ingår personalentrén och ytan med gångväg och gräsmatta framför entrén.
Förordnandet gäller inte för utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
t.ex. besöksrum, kontor och personalutrymmen.

Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämndsområde, Årsta Torg, A552.140/2020
giltigt t.o.m. 2023-04-22
Förordnandeområdet avgränsas i östlig riktning av Hjälmarsvägen 26-30, med hela
trottoarens bredd ner till rondellen vid Hjälmarsvägen 30. Från rondellen avgränsas
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området i sydlig riktning, vid husfasaden av Årstavägen 49-51. Från Årstavägen 4951 fortsätter området dels i västlig riktning, med hela vägbanans bredd, inklusive
trottoarer och gångområde på båda sidor av vägen, fram till korsningen mellan Årstavägen 59-65 och Skedviksvägen 2, dels fortsätter området i sydlig riktning ner på
gångvägen mellan Årstavägen 51 och 53, inklusive området mellan Siljansvägen 1-7.
Från Årstavägen 44 avgränsas området även i nordvästlig riktning längs med husfasaderna in på Årsta Torg, upp till Årsta Teater och därefter längs med husfasaderna i
nordvästlig riktning fram till Årsta bibliotek, och fasaderna vid Skedviksvägen 8,
respektive Skedviksvägen 18. I nordlig riktning avgränsas området av Skedviksvägen
18, och gångvägen som går mellan Årsta Teater och Skedviksvägen 10, förbi Årsta
Folkets Hus och ut på Hjälmarsvägen vid nr. 26.
I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 11:00-23:00.
Förordnandet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
såsom t.ex. bostadshus med tillhörande byggnader, transportgångar, personalutrymmen, förskolor/skolor/skolgårdar (under skoltid) eller liknande platser. Områdena
inkluderar inte heller objekt som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, barer, sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV.

Farsta Centrum, A459.131/2019, giltigt t.o.m. 2022-11-07
Förordnandeområde utgörs av de områden som innesluts av följande beskrivning.
Från korsningen Farstavägen/Larsbodavägen fram till korsningen Larsbodavägen/Kroppaplan. Från korsningen Larsbodavägen/Kroppaplan, längs södra samt
västra sidan av fastighet Larsbodavägen 53 och rak linje över till södra kortsidan på
fastighet Lysviksgatan 59 C och fortsätter längs med kortsidan och därefter från hörnet i rak riktning till Forshagagatans vändplan. Från första garagelängan vidare i rak
linje västerut, längs med norra sidan av fastigheten Forshagagatan 89 över grönområdet fram till Farstavägen.
Förordnandeområdet avser de ytor som allmänheten har tillträde till. Förordnandet
omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde så som kontor,
transportgångar, personalutrymmen, bostadshus och liknande platser. Förordnandeområdet avgränsas av gatornas innerkant enligt ovan beskrivning sett från centrum.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte entréer till tunnelbanan, perronger, hållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV.

Farsta stadsdelsförvaltning, A154.266/2018, giltigt t.o.m. 2021-05-30
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till vid
Farsta stadsdelsförvaltning, så som entrén, trapphus med hissar, receptionsområdet
och toaletter på plan 11 i fastigheten.
Förordnandet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
så som t.ex. kontor, personalutrymmen och besöksrum.

Farsta Strand, A325.132/2019, giltigt t.o.m. 2022-08-29
Förordnandeområdet utgörs av trottoarer/vägbana (allmänna ytor) enligt följande
beskrivning/karta: Farsta Strandplan, Stieg Trenters torg och förbindelsegången till
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området invid pendeltågsstation Farsta Strand (området överensstämmer med av
kommunen, för platsen, meddelat förbudsområde för förtäring av alkohol).
Pendeltågsstation, tunnelbanestation och busshållplatser ingår inte i beslutet då dessa
omfattas av separat beslut rörande kollektivtrafiken.

Flemingsbergs centrum, A088.474/2021, giltigt t.o.m. 2023-11-03
Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator och
som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och hissar.
Från Röntgenvägen 3 fram till Röntgenvägen 5, via fasaden på fastigheten Röntgenvägen 5 fram till fasaden på Flemingsbergs kyrka (Diagnosvägen 14-16). Från kyrkans gångväg österut längs med Gula gången till hörnet på centrumfastigheten Flemingsbergs centrumfastighet Medicinaren 15 i sydlig riktning längs med fastigheten
fram till korsningen Medicinvägen/ Hälsovägen.
Från korsningen Medicinvägen/Hälsovägen i nordlig riktning fram till Hälsovägen 22
och från Hälsovägen 22 längs med fastighetsytan fram till korsning Röntgenvägen
och från Röntgenvägen 6 i nordlig riktning fram till Röntgenvägen 3.
Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder
och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte de
ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restauranger,
uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Friends Arena, A137.561/2021 , giltigt för vissa datum, se text
Förordnandeområdet omfattar de ytor dit allmänheten har tillträde enligt följande:
Området tar sin början i nordlig riktning vid gate 3 och inkluderar ytan utanför gate 3,
fram till grindarna. Hela trappan som leder upp till arenan från gate 3 ingår också i
förordnandet, där trappans västra kant utgör en tänkt, avgränsande linje ut till Råsta
Strandväg och inkluderar hela vägbanan samt båda trottoarerna på markplan. Området
fortsätter därifrån längs med Råsta Strandväg, med den norra trottoaren/vägbanan i
markplan som gräns, i först ostlig och därefter sydlig riktning fram till gate 1. Hela
vägbanan för infart/utfart vid gate 1 ingår i förordnandet och avgränsas av stängslet
vid gaten i sydlig riktning, i en tänkt linje över vägbanan. I området ingår även hela
trappan som leder upp till arenan från gate 1. Förordnandeområdet vid gate 1 avgränsas i västlig riktning av stängsel, grindar samt huskroppens fasad, och fortsätter tillbaka i nordlig/nordvästlig riktning fram till och med startpunkten vid gate 3, med
fasaden, stängsel och grindar som gräns.
Förordnandet omfattar inte personalutrymmen, eller andra områden dit allmänheten
normalt sett inte har tillträde.
Giltighetstid
Förordnandet gäller enligt nedan angivna datum och tider:
2021-03-25
2021-03-31
2021-04-10
2021-05-29
2021-06-05

kl. 17:30 – 23:45
kl. 14:30 – 20:45
kl. 12:30 – 23:45
kl. 14:30 – 23:45
kl. 14:30 – 23:45

Sverige – Georgien, herrlandskamp
Sverige – Estland, herrlandskamp
Sverige, damlandskamp
Sverige, herrlandskamp
Sverige, herrlandskamp
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Försäkringskassans Servicekontor, Regeringsgatan 109, A300.069/2019
giltigt t.o.m. 2022-09-06.
Förordnandeområdet utgörs av alla ytor som allmänheten äger tillträde till, såsom
entréer och i entréernas omedelbara närhet, allmänna toaletter m.m. Beslutet gäller ej
grupprum, tjänsterum eller personalutrymmen dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde. Det gulmarkerade området i bifogad skiss är det område som beslutet gäller.

Gallerian, Hamngatan, A399.377/2019 giltigt t.o.m. 2022-12-01
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen och ytor inom Gallerians fyra våningsplan dit allmänheten har tillträde, och inkluderar även entréer, trappor, rulltrappor,
hissar, toaletter samt parkeringsgaraget. Utomhus omfattar förordnandet även trottoarerna som löper längs med fastigheten för Gallerian, med dess yttre kant som gräns.
Förordnandet inkluderar ej utrymmen dit allmänheten inte har tillträde, så som kontor,
personalutrymmen, lagerlokaler etc. Innanför dörrarna till tunnelbanan, samt vid
busshållplatser och liknande, gäller förordnandet enligt 3 § LOV för Storstockholms
Lokaltrafik (SL). Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med
ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Globen Shopping, A064.771/2020 giltigt t.o.m. 2023-02-24
Förordnandeområde utgörs av de ytor, entréer och parkeringsgarage i shoppinganläggningen dit allmänheten har tillträde. Vidare utomhus utanför Tele2 Arenas entréer, även kallad plattan/kragen, både dess undre och övre plan. Från plattan fortsätter området nedför trappan i höjd med Arenavägen 63, och därefter vidare i sydöstlig
riktning mot Tele2 Arenas fasad, med hela trottoarens bredd fram till Arenavägen 69.
I området ingår även trapporna upp/ner till den norra huvudentréen in till Globen
Shopping, området mellan huvudentrén till Globen Shopping och Arenavägen 39,
området vid Hovets sydvästra hörn mot Stockholm Globe Arenas (SGA) biljettkassor,
samt hela Arenatorget. Arenatorget avgränsas av Globens yttre fasad, samt Quality
Hotel Globes fasad i öster.
Förordnandet inkluderar även Quality Hotel Globes utrymmen dit allmänheten har
tillträde, såsom entréer, receptionsområde, hissar, trappor/trapphus och hotellkorridorer. Förordnandet inkluderar dock inte hotellrum, kontor eller personalutrymmen.
Vidare inkluderar förordnandet även utomhusmiljön vid Arenavägen 21-33 samt trottoaren mellan Hovet och före detta Söderstadion och området Fastigheterna Arenan 6,
med tillhörande trappor och plattor.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger och barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte skolor och/eller
skolgårdar under skoltid.

Grand Hotel, A373.484/2019, giltigt t.o.m. 2022-12-27
Förordnandeområde innefattar fastigheterna, som bildar kvarteret Blasieholmen, inom
adresserna Södra Blasieholmskajen, Hovslagargatan, Blasieholmsgatan och Stallgatan
med till fastigheterna tillhörande trottoarer. Inom byggnad utgörs förordnandeområdet
av de allmänna ytor som är tillgängliga för besökare såsom receptionsområde, korridorer, toaletter, trapphus, hissar samt andra allmänna ytor.

Haninge Centrum, A509.585/2018, giltigt t.o.m. 2021-12-17
Förordnandeområdet utgörs av de ytor inom centrumområdet som allmänheten har
tillträde till. Området avgränsas av Nynäsvägen i väster med den östra trottoarens
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bredd fram till korsningen med Parkvägen. Från Parkvägen, med den sydliga trottoarens bredd fram till Lekvägen i nordlig riktning (inklusive parkeringsytan), och därefter fortsättningsvis längs med Lekvägen. Från Lekvägens sydligaste punkt, går en
tänkt linje ut till Runstensvägen i öster med hela vägbanans bredd, och därefter följer
området Eskilsvägen, med den nordliga trottoarens bredd i söder fram till startpunkten i korsningen med Nynäsvägen.
Förordnandeområdet omfattar inte personalutrymmen, kontor, eller dylika platser.
Området inkluderar inte heller objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande (A417.967/2016).
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § LOV.

Haymarket by Scandic Hotel, A542.426/2020, giltigt t.o.m. 2022-10-10
Förordnandeområdet utgörs av hotellets lokaler dit allmänheten har tillträde såsom
receptioner, entréer, hissar, trappor och trapphus, allmänna toaletter samt hotellkorridorer. Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor, servicegångar och liknande
platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.
Förordnandet omfattar inte de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Heron City, A412.957/2020, giltigt t.o.m. 2023-11-02
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde
till inom Heron City, inklusive området utanför byggnaden med parkeringsplatser
och parkeringsgarage. Ytterområdet avgränsas av E4/E20 Södertäljevägen i nordlig
riktning, Dialoggatan i östlig riktning, Månskärsvägen i söder och längs med fastighetsgränsen av ”Kvadraten 2:1” mot grönområdet i väster.
Förordnandet omfattar ej kontor, personalutrymmen eller områden dit allmänheten
normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller
bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV. Vid Filmstaden Heron City gäller
också bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV (allmän sammankomst). Vidare omfattar inte förordnandet ytor för busshållplatser då dessa ingår i
Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande.

Hornstulls Handelsplats, A144.494/2018, giltigt t.o.m. 2021-05-10
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Hornstulls Handelsplats. Utomhus avser beslutet entréplatsen framför Hornstulls Handelsplats, vars yta sträcker sig från fasaden till trottoarkanten vid Långholmsgatan. I
sydlig riktning sträcker sig området från entréplatsen, med trottoarens bredd, fram
till korsningen vid Långholmsgatan/Hornsgatan. I nordlig riktning sträcker sig området, med trottoarens bredd, från entréplatsen fram till Högalidsspångens pelare,
inklusive lastkajen (under tak) tillhörande handelsplatsen. Vidare avser förordnandet
även hela ytan från korsningen Långholmsgatan/Hornsbruksgatan i östlig riktning
fram till korsningen Hornsbruksgatan/Borgargatan. I förordnandeområdet inkluderas
även Högalidsspången, med avgränsning i västlig riktning i höjd med Tobaksspinnargatans cykelväg, i östlig riktning fram till Borgargatan, inklusive trappan
utomhus mot fondbyggnaden.
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Förordnandeområdet omfattar inte personalutrymmen, kontor och liknande platser
dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Innanför dörrarna till tunnelbanan
gäller beslut enligt 3 § LOV för Storstockholms Lokaltrafik, SL.
Där alkoholservering är tillåten, t.ex. restauranger, sker ordningshållningen i enlighet
med 2 § LOV.

Huddinge
centrum,
A088.419/2021,
giltigt
t.o.m.
2023-11-03
Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator och
som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och hissar.
Från Paradistorget 2 i västlig riktning fram till korsningen mot Kommunalvägen 7
och i nordlig riktning mot en liten väg som ansluter mot Forellvägen/Forellgaraget
och i en tänkt linje i ostlig riktning vidare mot slutet av Forellvägen, fortsättning i en
tänkt linje längs med hela centrumsidans linje i sydlig riktning mot Sjödalsparken
fram mot en tänkt linje fram till Sjödalvägen 12 som ansluter mot Sjödalstorget. Från
Sjödalsvägen 12 i sydlig riktning via gångväg fram till fastighet Sjödalsgymnasiet,
Paradistorget 4. Från Paradistorget 4 längs med fastigheten i västlig riktning mot Paradistorgets södra samt västra yta (parkeringsyta) fram till Paradistorget 2.
Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder
och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte de
ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restauranger,
uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.
Förordnandeområdet inkluderar inte heller objekt som omfattas av andra förordnanden, t.ex. busshållplatser/pendeltåg som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks
förordnande.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning, A030.545/2019, giltigt t.o.m.
2022-03-17
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom
stadsdelsförvaltningens lokaler på Telefonvägen 30, såsom reception, hissar, trappor,
trapphus, allmänna toaletter, korridorer utanför kontorsrum, entrén samt det område
av stenläggning utanför entrén som löper fram till trappan ner mot Telefonvägen,
och fram till ytan där stenbeläggningen övergår i asfalterad parkeringsplats eller
gångväg. Förordnandet gäller ej i kontorsrum, besöks/samtals/mötesrum eller personalutrymmen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämndsområde, A325.759/2019, giltigt
t.o.m. 2022-09-02
Förordnandeområdet för respektive geografiska område, utgörs av samtliga ytor som
allmänheten äger tillträde till, vid följande tre objekt:
Trekantsparken, Liljeholmen
Förordnandeområdet avgränsas av sjön Trekantens strand till väster, i en tänkt linje
upp till Trekantsvägen 15. Från Trekantsvägen 15, längs med gräsmattans kant i
sydöstlig riktning, förbi fastigheterna vid Rosterigränd och längs med gräsytan ner
till hörnet vid Liljeholmsgränd 9. Från hörnet vid Liljeholmsgränd 9, i sydvästlig
riktning förbi Liljeholmsgränd 15, och vidare längs den norra sidan av stenpartierna
som avgränsar mot Liljeholmsgränd och dess parkering, ända ner till parkeringens
västra slut. Vid parkeringens västra slut, i en tänkt rak linje nordväst mot sjön Trekantens strandkant.
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Västertorp
Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen mellan Vasaloppsvägen och
Störtloppsvägen, och går med hela Störtloppsvägens bredd (inklusive trottoarer) i
sydlig riktning ner till och med korsningen in till Störtloppsvägen 6 (Västertorpsskolan). I området ingår även hela Västertorpsplan, längs med fastigheternas fasader
samt över hela torg- och parkeringsytan ner till betongstaketet vid Störtloppsvägen
6. Bilparkeringen på Störtloppsvägens västra sida, söder om tunnelbanebron ingår
också i området.
Fruängen
Förordnandeområdet startar vid korsningen mellan Ellen Keys gata och Fruängsgatan, och löper i västlig riktning, med trottoarens bredd, längs järnstaketet och fram
till staketets slut. Där staketet tar slut, tar en gångbana vid i nordöstlig riktning, som
går ner till Fruängsgången 7. Området följer fastigheten från Fruängsgången 7, och
runt hörnet i västlig riktning fram till trappan som leder upp till Elsa Brändströms
gata 219. Från Elsa Brändströms gata 219, fortsätter området i nordlig riktning fram
till korsningen vid Fruängstorget 1. Vid Fruängstorget 1, över hela vägbanan inklusive trottoarerna på båda sidor, går området i östlig riktning fram till Fruängstorget,
längs med fastigheternas fasader som omger torget, och hela parkeringsytan. I
Fruängstorgets sydöstra hörn, fortsätter förordnandeområdet längs med gångstråket
och nedför trappan ner till Fruängsplan. Vid Fruängsplans nordvästra hörn, sträcker
sig området längs med fasaden av Pressbyrån och tunnelbanans ingång, fram till
Fruängsplans nordöstra hörn vid Fruängsgången 8. Från Fruängsgången 8, fortsatt
fram till korsningen med Ellen Keys gata, med trottoarens bredd. Från korsningen
Fruängsgången och Ellen Keys gata, avslutas området vid startpunkten, d.v.s. korsningen mellan Ellen Keys gata och Fruängsgatan.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde, A325.470/2019, giltigt t.o.m.
2022-09-05
Förordnandeområdet utgörs av alla ytor som allmänheten äger tillträde till, och avgränsas av Astrakangatan 21-2 i öster, fram till korsningen med Maltesholmsvägen.
Vid korsningen Astrakangatan/Maltesholmsvägen, fortsätter området i västlig riktning fram till korsningen med Loviselundsvägen. Från korsningen Maltesholmsvägen/Loviselundsvägen, går området i nordlig riktning upp längs Loviselundsvägen
fram till Loviselundsvägen 10. Vid Loviselundsvägen 10 (Hässelbygårdsskolan) följer området fasaden av Hässelbygårdsskolan i östlig riktning och därefter i nordlig
riktning upp till korsningen av gångbanor strax norr om skolbyggnaden och Hässelby
torg 21. Från korsningen av gångbanor sträcker sig området i direkt östlig riktning,
längs med bilparkeringens norra gräns och ut på Astrakangatan 21.
Beslutet omfattar inte skolor/skolgårdar, kontor, bostadshus, butiker och personalutrymmen samt liknande platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde. För
tunnelbanestationen och busshållplatser gäller beslut enligt 3 § LOV för Storstockholms lokaltrafik (SL), A417.967/2018.

Högalidsparken, A027.517/2021, giltigt t.o.m. 2022-05-05
Området omfattar hela parkytan/grönområdet inom Högalidsparken, och börjar vid
korsningen Högalidsgatan/Varvsgatan och går i sydlig riktning, med hela trottoarens bredd, ner till korsningen Varvsgatan/Hornsbruksgatan. Vid korsningen
Varvsgatan/Hornsbruksgatan fortsätter området i västlig riktning fram till korsningen Hornsbruksgatan/Borgargatan, med hela trottoarens bredd. Vid korsningen
Hornsbruksgatan/Borgargatan går området vidare i nordlig riktning fram till kors-
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ningen Borgargatan/Högalidsgatan, med hela trottoarens bredd, och viker därefter
av i östlig riktning, med hela trottoarens bredd fram till startpunkten vid korsningen
Högalidsgatan/Varvsgatan.
Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
såsom t.ex. bostäder eller kontor. Inga byggnader/fastigheter inom området ingår i
förordnandeområdet. Förordnandet gäller inte heller för objekt som omfattas av andra
förordnanden, t.ex. busshållplatser, entréer till tunnelbana, perronger eller tunnelbaneområden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande
enligt 3 § LOV.

Högdalens Centrum, A034.130/2019, giltigt t.o.m. 2022-02-12
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till
inom centrumområdet, och avgränsas av följande gator:
Från korsningen Harpsundsvägen/Högdalsgången, följer området Högdalsgången
fram till i höjd med Skebokvarnsvägen. Därifrån, går området längs Skebokvarnsvägen i sydvästlig riktning fram till Skebokvarnsvägen 315-319. Vid Skebokvarnsvägen 315-319 följer området fastighetens östra fasad i nordlig riktning, vidare längs
Skebokvarnsvägen 311 och dess östra och norra fasad. Från Skebokvarnsvägen 311s
nordvästra hörn fortsätter området längs med den norra fasaden av Skebokvarnsvägen 297-293 i västlig riktning, för att vid östra fasaden av Skebokvarnsvägen 289283 vika av i nordlig riktning, längs med fastigheternas östra fasader ända upp till
Önskehemsgatan 8. Vid Önskehemsgatan 8 fortsätter området i västlig riktning längs
med Önskehemsgatans södra trottoar fram till korsningen mellan Skebokvarnsvägen
247 och Ripsavägen. Här vänder området tillbaka, från korsningen mellan Ripsavägen/Skebokvarnsvägen, i östlig riktning, längs med den södra fasaden av Skebokvarnsvägen 233 och vidare längs med Önskehemsgatan fram till Skebokvarnsvägen
209. Vid Skebokvarnsvägen 209, och dess östra fasad, fortsätter området norrut,
längs med fastigheternas östra fasader, ända fram till det nordöstra hörnet vid Skebokvarnsvägen 131 och Skebokvarnsvägen 129. I en tänkt linje från det sydöstra
hörnet av Skebokvarnsvägen 129 går området vidare över till det sydvästra hörnet av
Sjösavägen 16, och följer fasaden i sydlig riktning fram till det sydvästra hörnet
Sjösavägen 18. Vid Sjösavägen 18-26 fortsätter området längs den södra fasaden i
östlig riktning fram till Sjösavägen 6-12, och vidare i sydlig riktning längs med den
västra fasaden av Sjösavägen 14-18. Från Sjösavägen 18 går området vidare i sydöstlig riktning mellan fastigheten Rangstagatan 18 och Sjösavägen 24 ner till
Rangstaplan. Vid Rangstaplan omfattas den norra trottoaren och området fortsätter i
östlig riktning fram till korsningen Rangstaplan och Sjösavägen. Från Rangstaplanparkeringen/Sjösavägens mitt, går en tänkt linje i östlig riktning över till korsningen
mellan Harpsundsvägen 21 och Harpsundsvägen 69. Från korsningen vid
Harpsundsvägen 21/69 avslutas området slutligen i korsningen mellan Harpsundsvägen/Högdalsgången.
Beslutet omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, så
som kontor, transportgångar, personalutrymmen, bostadshus och liknande platser.
Förordnandeområdet avgränsas av gatornas ytterkant, samt fastighetsfasader sett
utifrån centrum. Skebokvarnsvägen i sig ingår ej i området.

ICA Maxi Nacka, A710.806/2020, giltigt t.o.m. 2022-06-17
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till inom
och vid fastigheten ICA Maxi Nacka, inklusive lastområdet till väster om huvudbyggnaden och kundparkeringen direkt till öster om huvudbyggnaden. Området
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avgränsas av Skvaltans väg i nordlig riktning ända fram till Skvaltanrondellen, av
Per Hallströms väg i östlig riktning, av butiksområdets in/utfartsväg i sydlig riktning
och av fastighetens yttre fasad och lastområdets inhägnad i västlig riktning.
Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor, soprum eller liknande platser dit
allmänheten normalt sett inte har tillträde.

ICA Nära Sergels Torg, A510.681/2018, giltigt t.o.m. 2022-01-11
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till inom butiken
ICA Nära Sergels Torg. Detta inkluderar hela butiksytan fram till entrén. Förordnandeområdet gäller i detta fall även gången via beredning till lastkajen på Klara Östra
Kyrkogata 12. Förordnandet gäller mellan kl. 07:00 – 23:00 samtliga dagar.
Förordnandeområdet omfattar inte soprum, lagerutrymme, kontor, övriga personalutrymmen eller liknande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.

ICA Nära Sätra, A424.011/2018, giltigt t.o.m. 2021-10-02
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
ICA Nära Sätra, Sätra Torg 18-20, d.v.s. hela butiksytan inne i butiken. Utanför butiken sträcker sig området 2 meter utanför huvudentrén, samt lastkajen och varumottagningen på Kungssätravägen 19.
Medgiven tjänstgöringstid är samtliga dagar, mellan kl. 07:00 – 22:30.
Förordnandeområdet gäller ej på ytor dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
så som personalutrymmen, soprum, lagerlokal.

Jakobsbergs Centrum, A361.379/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-31
Bevakningsområdet utgörs av området som begränsas av trottoar längs Ynglingavägen/Vasaplatsen husliven Riddarplatsen – passagen mot Drabantvägen och dess
husliv (ej trottoar) – förlängningen av Riddarparken mot Tornérparkeringen (inbegriper trottoar/vägbana – infart/väg mot Tornér-/Allmogeplatsen) husliven Allmogeplatsen – åter Vasaplatsen. Beslutet innefattar även Drabantparkeringen, p-hus samt
Tornérparkeringen. Tillståndet gäller EJ i entréer och trapphus till bostadshus. Där
alkoholservering sker enligt alkohollagen t.ex. restauranger , gäller bevakningen med
ordningsvakter i enlighet med 2 § Lag (1980:578) om ordningsvakter.

Jakobsbergs stationsområde, A197.688/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-31
Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av följande gator: Från
Ynglingavägen 19 i rak linje över järnvägsspåret mot Järfällavägen 120. Från Järfällavägen 120 i västlig riktning till korsningen Järfällavägen/Vibblabyvägen. Från
korsningen Järfällavägen/Vibblabyvägen längs med Järfällavägen i nordlig riktning
fram till korsningen med Kvarnvägen. Vid korsningen Järfällavägen/Kvarnvägen, i
en rak linje i östlig riktning över järnvägsspåret, i höjd med korsningen Ynglingavägen/Drabantvägen 27. Från Drabantvägen 27 i sydlig riktning längs med Riddarplatsen fram till korsningen Riddarplatsen/Vasaplatsen. Från korsningen Riddarplatsen/Vasaplatsen fram till korsningen Vasaplatsen/Ynglingavägen. Från Ynglingavägen 5 fram till Ynglingavägen 19.
Förordnandeområdet omfattas av de ytor dit allmänheten normalt sett har tillträde, så
som gator och liknande ytor. Förordnandeområdet gäller ej kontor, personalutrymmen och heller inte områden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s)
separata förordnande (A417.967/2016).
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Järfälla kommun, Socialförvaltningen, A493.318, giltigt t.o.m. 2022-11-25.
Förordnandeområdet utgörs av de områden dit allmänheten normalt sett har tillträde,
såsom entréer, receptioner, väntrum, allmänna toaletter samt hissar, trappor, korridorer och trapphus på samtliga våningsplan. Förordnandet omfattar inte de platser dit
allmänheten normalt sett inte äger tillträde såsom tjänsterum, personalutrymmen samt
akutrum och besöksrum.

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, A198.664/2021, giltigt t.o.m.
2023-04-22
Förordnandeområdet utgörs av de ytor dit allmänheten har tillträde vid Karolinska
Universitetssjukhuset Huddinge. Från korsningen Hälsovägen/Ambulansgatan i riktning Ambulansgatan, innefattande hela sjukhusområdet inklusive parkering fram till
korsning Hörselslingan/Anatomivägen. Från Anatomivägen i östlig riktning fram till
korsning Anatomivägen/Alfred Nobels Allé. Från Alfred Nobels Allé i nordlig riktning fram till rondellen Alfred Nobels Allé/ Hälsovägen. Från Hälsovägen i nordvästlig riktning fram till korsning Hälsovägen/Ambulansgatan.
Beslutet omfattar inte utrymmen som allmänheten normalt sett inte har tillträde till,
såsom te. x. kontors- och personalutrymmen, patientsalar, undersökningsrum, och på
låsta avdelningar/mottagningar, förutom under de tider dessa är öppna för besökare.

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, A198.608/2021, giltigt t.o.m. 202304-22
Förordnandeområdet utgörs av de ytor, vid sjukhusområdet i Solna, dit allmänheten
har tillträde. Beslutet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger
tillträde som t.ex. behandlingsrum, kontor, personalutrymme och patientsalar.
Från Framstegsgatan 5 i sydvästlig riktning till korsning Solnavägen. Från Solnavägen i sydlig riktning fram till Eugeniavägen 3. Från Eugeniavägen 3 i nordostlig riktning fram till Gävlegatan. Längs med Gävlegatan i sydostlig riktning mot E4/E20.
Från Gävlegatan, sydostlig riktning till Maria Aspmansgatan 20. Från Maria
Aspmansgatan 20 i nordostlig riktning till Visionsgatan 68. Visionsgatan 68 i nordlig
riktning till Maria Aspmansgatan 44. Området fortsätter från Maria Aspmansgatan 44
i nordlig riktning till Karolinskavägen 35. Längs med Karolinskavägen 35 fram till
Karolinskavägen 25. Sedan från Karolinskavägen 25 i sydlig riktning till Framstegsgatan 5.

Kista Galleria, A034.175/2019, giltigt t.o.m. 2022-03-20
Förordnandeområdet utgörs av följande ytor, entréer, trappor, trapphus, genomfartsgångar och receptioner dit allmänheten normalt sett har tillträde inom Kista Galleria.
Området tar sin början vid gallerians nordöstra hörn, vid rondellen på Hanstavägen,
och går med hela den västra trottoarens bredd i sydlig riktning, inklusive gångbron
som korsar Hanstavägen och leder in i gallerian, ända fram till tunneln som går under gallerian. Vid tunnelns norra mynning, i höjd med gallerians ovanliggande fasad,
sträcker sig området österut, fram till korsningen mellan Kistagången och Torsnäsgatan. Vid korsningen Kistagången/Torsnäsgatan går området vidare i sydlig riktning längs med Torsnäsgatan, inklusive Jan Stenbecks torg, fram till korsningen
Torsnäsgatan/Färögatan. Från korsningen Torsnäsgatan/Färögatan fortsätter området
i sydvästlig riktning fram till fastighetens hörn vid rondellen Färögatan/Danmarksgatan, där området viker av längs med Danmarksgatan i nordlig riktning och går fram till tunnelns södra mynning. Vid tunnelns södra mynning går om-
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rådet västerut, från husfasaden och 20 meter i sydlig riktning, parallellt med Vejlegatan, fram till korsningen mellan Vejlegatan och passagen mellan Kista Kyrka och
Gallerian. Från korsningen Vejlegatan/passagen, följer området passagen i nordlig
riktning fram till Kista torg. Vid Kista torg följer området kyrkans fasad i västlig
riktning ner till Ärvingegången. Därefter följer området Ärvingegången, ca 30 meter
i nordlig riktning, innan det svänger österut och avgränsas precis i höjd med trapporna upp till Kista Träff. Vid hörnet av fastigheten i höjd med Kista Träff, följer
området husfasaden i nordlig riktning fram till gångvägen och gångtunneln som
leder vidare i östlig riktning under tunnelbanan, vid Kista station, och fram till Danmarksgatan 30 A. Vid Danmarksgatan 30 A följer området fastighetens fasad i nordlig riktning fram till korsningen mellan Danmarksgatan och Folketingsvägen, inklusive gångbron över Danmarksgatan in till Gallerians entré. Vid korsningen Danmarksgatan/Folketingsvägen går området vidare i östlig riktning fram till startpunkten vid rondellen på Hanstavägen.
Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så
som kontor, personalutrymmen, bostäder eller liknande platser. Observera att innanför dörrarna till tunnelbanan, samt vid busshållplatser och liknande gäller förordnandet enligt 3 § LOV för Storstockholms Lokaltrafik (SL).
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger och barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Kronofogdemyndigheten, Sundbyberg, A430.061/2020, giltigt t.o.m. 202305-16
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde
till inom Kronofogdens lokaler på Esplanaden 1, Sundbyberg, så som reception,
allmänna toaletter, trapphus, hissar och entréer. Lokalerna som omfattas är visningslokalen på plan 1 (källarplan), uppställningsplats för utmätta fordon i källarplan, visningslokaler för utmätt gods i källarplan samt auktionslokalen (hörsalen)
på plan 3. Vidare omfattas även de allmänna ytorna vid entrén på Esplanaden 3 D,
d.v.s. auktionslokalen, allmänna toaletter och entrén, vid de tillfällen då det sker
visningar samt vid utlämning av fordon,
Utomhus avses för de ovan nämnda fastigheterna även den trottoaryta som löper
framför entréer och fram till trottoarkanten, samt 20 meter i vardera riktning från
entréerna längs med fastigheterna.
Förordnandeområdet omfattar inte kontor, personalutrymmen eller andra områden
dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.

Kulturhuset/Teaterhuset/Superellipsen, A587.625/2019, giltigt t.o.m. 202312-31.
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till
inom hela Kulturhuset, Teaterhuset och Superellipsens – Skansen 23 och Skansen 22
– byggnader. Området omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, t.ex. personalutrymmen, kontor eller besöksrum. Där alkoholservering sker,
t.ex. restauranger/barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 §
LOV.
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Kungsholmens stadsdelsnämndsområde (Fridhemsplan, Fridhemsgatan och
S:t Göransgatan/S:t Göransparken), A325.224/2019, giltigt t.o.m. 2022-0901
Samtliga områden avser ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till enligt följande;
Fridhemsplan
Drottningholmsvägens norra sida (gångbanan) mellan nr 14 – 28 (med avgränsning i
väster av Fridhemsgatan och i öster av S:t Eriksgatan), samt Fridhemsgatans gångbana mellan nr 20 – 22.
Fleminggatan
Fleminggatan mellan nr 40A – 58, med avgränsning av husfasaderna på båda sidor av
gatan.

S:t Göransgatan/S:t Göransparken
S:t Göransgatan, inklusive gång- och cykelytor, på båda sidor mellan Mariebergsgatan och Kjellgrensgatan, samt lokalkörbanan mellan Sankt Görans plan (S:t Göransgatan 143) och Kjellgrensgatan.
S:t Göransparken utgörande området innanför S:t Göransgatan – Stadshagsvägen 4,
Stadshagsvägen 4 – Igeldammsvägen 11, Igeldammsvägen 11 – Fleminggatan,
Fleminggatan/Mariebergsgatan – S:t Göransgatan, S:t Göransgatan mellan Mariebergsgatan och Stadshagsvägen.
Tunnelbanestationer och busshållplatser ingår inte i förordnandet då dessa omfattas
av separat förordnande för Storstockholms lokaltrafik (A417.967/2016).

Liljeholmstorget Galleria, A430.172/2019, giltigt t.o.m. 2022-11-30
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen i centrumanläggningen som allmänheten
har tillträde till så som entréer, allmänna toaletter, trappor, trapphus och hissar i Liljeholmstorget Galleria samt utomhus på Liljeholmstorget.
Liljeholmstorget avgränsas av fastigheterna kring torget samt av vägbanan vid Liljeholmstorget 108 via Liljeholmstorget 3 och följer den yttre trottoarkanten i östlig
riktning ner till Liljeholmstorget 30.
Beslutet gäller inte trappan mellan Liljeholmstorget 50-52 samt Liljeholmstorget 4-28
som är privat område. Beslutet gäller inte heller området vid Nybohovsbacken 34-36
som ligger bredvid ingången till Gallerian Nybohovsbacken 38.
Förordnandet omfattar inte entréer till tunnelbanan, perronger, hållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande
enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med
ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Maria Beroendecentrum och dess närområde, A061.210/2021, giltigt t.o.m.
2023-04-22
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Maria
Beroendecentrum (fastigheterna Grimman 2 och Grimman 3) och dess närområde, så
som entréer, trapphus, hissar och allmänna toaletter. Området avgränsas i nordlig
riktning av Wollmar Yxkullsgatan nr. 25-27 med hela trottoarens bredd, samt entré-
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platsen direkt öster om nr. 25. Från entréplatsen följer förordnandeområdet fastighetens fasad i sydlig och östlig riktning fram till korsningen med Maria Prästgårdsgata.
Vidare avgränsas området i sydlig riktning av fastighetens fasad längs med Maria
Prästgårdsgata, och i västlig riktning av fasaden längs med Rosenlundsgatan.
Vidare omfattas förordnandeområdet av gångstråket som avgränsas av fastighetsfasaderna på Wollmar Yxkullsgatan, (från korsningen Rosenlundsgatan/Wollmar Yxkullsgata fram till korsningen Torkel Knutssongatan/Wollmar Yxkullsgatan). Förordnandeområdet gäller även Jacob Mommas Park.
Förordnandet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde,
som t.ex. behandlingsrum, kontor, personalutrymmen och patientsalar.

Migrationsverket, Sturegatan 15, Sundbyberg, A170.130/2019, giltigt t.o.m.
2022-06-20.
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Migrationsverket, Sturegatan 15 i Sundbyberg, så som entrén, trapphus med hissar,
receptionsområde, toaletter, samt väntrum på plan 5 och 6 i fastigheten.
Utomhus avgränsas området av trottoarens bredd, runt om fastigheten vid Sturegatan
(entré för allmänheten) i nordlig riktning, Lysgränd i östlig riktning och Järnvägsgatan (personalentré) i sydlig riktning.
Förordnandeområdet omfattar ej utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, som t.ex. kontorsrum, besöks/mötesrum och personalutrymmen.

Messingen/Kulturhuset, Upplands Väsby, A244.494/2019, giltigt t.o.m. 202206-28
Förordnandeområdet utgörs av fastigheten Messingen och Kulturhuset i Upplands
Väsby, och omfattar de ytor som allmänheten äger tillträde till, så som entréer, receptioner, trapphus, toaletter, konferenslokaler, multihall, matsal, café och konserthall.
Området avgränsas utomhus av Industrivägen i väster, Centralvägen i norr, Upplysningens väg i öster och Lärlingsgatan i sydlig riktning, samtliga med trottoarens
bredd.
Förordnandet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, så som skolor under skoltid, kontors- och personalutrymmen etc. I samband med offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Märsta Centrum, A007.599/2020, giltigt t.o.m. 2023-02-07
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till
inom centrumområdet, och avgränsas av följande gator: Nymärstagatan 2-24 i östlig
riktning fram till korsningen Västra Bangatan. Från korsningen Nymärstagatan/Västra Bangatan, i nordlig riktning upp till korsningen Västra Bangatan/Måbyleden. Från korsningen Västra Bangatan/Måbyleden går området vidare i
västlig riktning parallellt med Södergatan fram till Stockholmsvägen 20 D och korsningen med Centrumleden. Från korsningen Stockholmsvägen/Centrumleden,
sträcker sig förordnandet vidare längs med Centrumleden fram till korsningen med
Nymärstagatan 2.
Till området hör även tillhörande byggnader och garage som innesluts av gatorna
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Raisiogatan, ner till i höjd med rondellen vid Västra Bangatan 6. Därifrån längs
Västra Bangatan i nordlig riktning fram till korsningen mellan Västra Bangatan och
Nymärstagatan 24, fram till korsningen mellan Nymärstagatan och Raisiogatan.
Området omfattar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom
t.ex. bostäder, personalutrymmen, kontor eller lagerlokaler.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.
Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, busshållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande
enligt 3 § LOV.

Mörby Centrum, A509.421/2020, giltigt t.o.m. 2023-08-20
Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom centrumanläggningen Mörby
centrum och det område som innesluts av nedan angivna gator och som allmänheten
har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och hissar.
I höjd med Mörby centrums busshållsplats, i östlig riktning, under E18 längs med
skogskanten fram till rondellen Mörbyleden/påfart E18 norröver. Från rondellen
Mörbyleden/påfart E18 i västlig riktning längs Mörbyleden fram till rondellen Mörbyplan (parkeringsplats och bilväg ingår inte i 3 § LOV område). I en tänkt linje från
rondellen Mörbyplan fram mot Golfvägen som fortsätter fram mot Mörbygårdsvägen.
Bostadshusen och området där emellan på Golfvägen ingår inte i förordnadet. Från
återvinningsstationen längs med E18 i nordlig riktning fram till Mörby centrum busshållplats.
Förordnandeområdet innefattar ej kontorsrum, personalutrymmen och området där
allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om
ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte heller ytorna vid entrédörrar till tunnelbana och hållplatser för bussar i anslutning till Mörby centrum då dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande.

Nacka Forum, A041.073/2020, giltigt t.o.m. 2023-02-03
Förordnandeområdet utgörs av de ytor inom forum Nacka dit allmänheten normalt har
tillträde, inklusive trappor, trapphus, hissar, entréer, allmänna toaletter och parkeringsgarage tillhörande fastigheten. Kontor och personalutrymmen dit allmänheten
normalt sett inte har tillträde, omfattas inte av förordnandet.
Området utanför själva forum Nacka (fastigheten Sicklaön 151:1) sträcker sig inom
följande vägar och platser med början vid korsningen Skvaltans väg söderut på Forumvägen i dess hela bredd fram till Forumtorg och hörnet på fastigheten Sicklaön
151:29. Vidare ca 20 meter österut längs med fasaden på fastigheten Sicklaön151:29
för att därefter vika av i en rak linje, i höjd med och inkluderande trapporna mot Serenadvägen, i sydöstlig riktning fram till fasaden på fastigheten Sicklaön 151:30. Därefter längs med fastighetens västliga fasad fram till spetsen på dess sydligaste del.
Därefter i en rak linje fram till huslivet på fastigheten Sicklaön 151:31 och följer sedan byggnadens fasad i västlig riktning och trapporna vid fasadens västra sida ned
mot Värmdövägen runt hörnet på fastigheten, ca tjugo meter, längs med fasaden i
östlig riktning. Därefter sträcker sig området rakt söderut fram till den cykelbana som
löper utmed Värmdövägens norra sida och vidare västerut längs med cykelbanan fram
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till korsningen (rondellen) Värmdövägen och Vikdalsvägen. Vidare längs med cykelbanan Vikdalsvägen norrut fram till korsningen (rondellen) Vikdalsvägen och Skvaltans väg och vidare österut Skvaltans väg fram till korsningen med Forumvägen.
Hållplatser för kollektivtrafiken ingår inte i området då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SLs) egna förordnande enligt 3 § LOV.

Nacka stadshus, A278.153/2019, giltigt t.o.m. 2022-10-24
Förordnandet av ordningsvakter gäller för området vid Nacka Stadshus på samtliga
ytor dit allmänheten har tillträde, såsom t.ex.entréer, receptionsområde, innergården
och allmänna toaletter. Förordnandet inkluderar även handikapparkeringen och gräsytan i nordlig riktning från huvudentrén fram till parkeringsplatserna framför stadshuset, samt ytan mellan stadshuset och ytterkanterna av den gångväg som omger byggnaden.
Förordnandet gäller ej i kontorsrum, samtals- och besöksrum, personalutrymmen eller
andra ytor dit allmänheten inte har tillträde. I samband med allmänna sammankomster
gäller ordningshållning enligt 2 § LOV.

Nordic Light Hotel, A081.278/2019, giltigt t.o.m. 2022-04-01
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Nordic
Light Hotel, Vasaplan 7. Utomhus har förordnandeområdet sin startpunkt 10 meter i
nordlig riktning från entrén längs Vasagatan, under taket. Från startpunkten på Vasagatan, längs med fastigheten, under taket i sydlig riktning, fram till korsningen med
Vasaplan. Från korsningen vid Vasaplan i västlig riktning, även fortsättningsvis under
taket, fram till korsningen med Östra Järnvägsgatan. Vid korsningen med Östra Järnvägsgatan, i nordlig riktning under taket, fram till personalentrén/varuleveranser där
förordnandeområdet avslutas.
Förordnandet omfattar inte hotellrum, kontor, personalutrymmen, garage eller gångpassager dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker,
t.ex. restauranger, sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV.

Nordiska Kompaniet (NK), Stockholm, A456.712/2020, giltigt t.o.m. 202306-20
Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom Nordiska Kompaniet dit
allmänheten äger tillträde samt ytor som disponeras av Nordiska Kompaniet på Fastighet Hästskon 10, Regeringsgatan 47-55. Beslutet omfattar inte personalutrymmen,
kontor och liknande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Norrmalm/Klara stadsdelsnämndsområde, A352.828/2020, giltigt t.o.m
2023-08-02
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till,
så som trottoarer och vägbanor, och de områden som gatorna ringar in enligt nedanstående beskrivning.
Förordnandet gäller under dygnets alla timmar:
Hela Vasagatan
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Rulltrappan från Vasagatan bredvid Royal Viking Hotell, upp till Klarabergsgatan,
samt området kring rulltrappan under Klarabergsbron.
Entréområdet mellan tunnelbanan och pendeltågsstationsnedgången till Max
Hamburgerrestaurang och Bishop Arms.
Östra Järnvägsgatan mellan Bryggargatan och Kungsgatan.
Mäster Samuelsgatan mellan Vasagatan och Drottninggatan.
Bryggargatan från Östra Järnvägsgatan fram till Drottninggatan.
Gamla Brogatan mellan Östra Järnvägsgatan och fram till Drottninggatan.
Hela Hötorget inklusive Hötorgsfaret.
Kungsgatan mellan Östra Järnvägsgatan och Malmskillnadsgatan.
Klara Norra Kyrkogatan mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan.
Målargatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan.
Korgmakargränd mellan Gamla Brogatan och Bryggargatan.
Drottninggatan mellan Kungsgatan och Gamla Brogatan.
Hela Klara Östra Kyrkogata
Hela Brunkebergsgatan.
Klara Kyrkogård.
Hela klara Västra Kyrkogata, inklusive trappan mellan Vasagatan och Klara Västra
Kyrkogata.
Vattugatan mellan Drottninggatan och Vasagatan, inklusive trappan mellan Vasagatan och Vattugatan.
Hela Klara Södra Kyrkogata.
Järnvägsparken och anslutande parkeringsplats längs Vasagatan vid Centralstationens
södra gavel.
Trappan mellan Klarabergsgatan och Vasagatan.
Sveavägen från Sergels Torg och upp till Olof Palmes gata/Tunnelgatan.
Tunnelgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan.
Malmskillnadsgatan från Tunnelgatan ner till Hamngatan.
Luntmakargatan mellan Tunnelgatan och Apelbergsgatan.
Apelbergsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan.
Hela Oxtorgsgränd.
Oxtorgsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan, inklusive Oxtorget.
Mäster Samuelsgatan mellan Sveavägen och Malmskillnadsgatan.
Förordnandeområdet inkluderar inte de platser dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, och inte heller butiker, transportgångar, lastkajer, kontor, bostäder etc. Objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande
ingår inte heller i området. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.

Norrtälje kommun, A179.713/2019, giltigt t.o.m. 2022-07-18
Förordnandeområdet för respektive ort, utgörs av samtliga ytor som allmänheten
äger tillträde till, vid följande tre objekt:
Hallstavik
Förordnandeområdet tar sin början vid Hallsta rondell, i riktning söderut på Gottstavägen fram till Gottstavägen 14 D. Vid Gottstavägen 14 D fortsätter området i västlig riktning in på Odenvägen 4. Från Odenvägen 4, i en tänkt, vågrät linje i västlig
riktning, löper området fram till järnvägens östra banvall. Från järnvägens östra banvall, vidare i nordlig riktning längs med banvallen, fram till korsningen i höjd med
Tulkavägen/Stationsvägen. Från korsningen Tulkavägen/Stationsvägen i östlig riktning fram till korsningen Stationsvägen/Carl Wahrens väg. Från korsningen Stationsvägen/Carl Wahrens väg, i sydlig riktning fram till korsningen Carl Wahrens
väg/Häggvägen. Från korsningen Carl Wahrens väg/Häggvägen i östlig riktning
fram till korsningen Häggvägen/Lindvägen, där området fortsätter i en tänkt lodrät
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linje från Lindvägen i sydlig riktning mot Uppsalavägen. På Uppsalavägen avslutas
området i västlig riktning fram till Hallsta rondell.
Norrtälje
Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen Baldersgatan/Bangårdsgatan och
följer Bangårdsgatan österut fram till korsningen Bangårdsgatan/Stora Brogatan. Vidare söderut längs med Stora Brogatan fram till korsningen Stora Brogatan/Hantverkaregatan. Från korsningen Hantverkaregatan/Stora Brogatan österut längs med
Hantverkaregatan fram till korsningen Hantverkaregatan/Lilla Brogatan. Vidare Lilla
Brogatan söderut fram till korsningen Lilla Brogatan/Tillfällegatan. Från Tillfällegatan sträcker sig området västerut längs med Posthusgatan och vidare Tullportsgatan
fram till korsningen Tullportsgatan/Stockholmsvägen. Från korsningen Tullportsgatan/Stockholmsvägen norrut längs Stockholmsvägen och Baldersgatan fram till korsningen Baldersgatan/Bangårdsgatan.
Rimbo
Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen Centralvägen/Minervavägen i
nordvästlig riktning, fortsätter upp till korsningen Minervavägen/Uppsalavägen, och
därefter längs med grusgången som löper genom parken upp till Vibyvägen. Vid
Vibyvägen fortsätter området i östlig riktning till Uppsalavägen. Följ Uppsalavägen i
nordöstlig riktning fram till korsningen vid Ekdalsvägen. Vid korsningen Uppsalavägen/Ekdalsvägen går området i västlig riktning till Ekdalsvägen nr. 2-10, där området svänger i östlig riktning in till pendlarparkeringen och följer parkeringens ytterkanter i en tänkt linje ner till Uppsalavägen. Från Uppsalavägen fortsätter området
vidare österut, fram till korsningen med Roslagsvägen. Vid korsningen Uppsalavägen/Roslagsvägen fortsätter området i sydöstlig riktning på Stockholmsvägen fram
till en tänkt korsande linje från Centralvägen. Vid korsningen Stockholmsvägen/Centralvägen fortsätter området fram till korsningen Centralvägen/Minervavägen.
Förordnandeområdena omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, så som t.ex. affärer/butiker, kontor, transportgångar, personalutrymmen,
restauranger, skolor/skolgårdar och liknande platser. Områdena inkluderar heller inte
objekt som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande
(A417.967/2016).

Odenplan, A099.532/2020, giltigt t.o.m. 2023-03-22
Förordnandeområdet utgörs av de ytor och utrymmen som allmänheten normalt sett
har tillträde till vid Odenplan. Området tar sin början vid korsningen Karlbergsvägen
16 och Upplandsgatan 52 och går i östlig riktning längs med husfasaderna förbi
korsningen mellan Karlbergsvägen och Norrtullsgatan, ner till Karlbergsvägen 4.
Från Karlbergsvägen 4 går området i tänkt linje i sydlig riktning tvärs över Karlbergsvägen, över till Odengatan 69. Från Odengatan 69 går området vidare i västlig
riktning, längs med husfasaderna förbi korsningen mellan Odengatan och Upplandsgatan, fram till Odengatan 79. Från Odengatan 79 går området i en tänkt linje tvärs
över Odengatan till trottoaren vid sidan om Gustaf Vasa Kyrka. Området följer därefter muren i östlig riktning fram till korsningen med Upplandsgatan. Vid korsningen med Upplandsgatan följer området muren vidare i västlig riktning fram till korsningen med Karlbergsvägen. Från trottoarkanten i korsningen går området 5 meter i
västlig riktning längs Karlbergsvägen, för att sedan gå i tänkt linje tvärs över gatan
fram till det rundade hörnet av fastigheten vid Karlbergsvägen 18. Från det rundade
hörnet av Karlbergsvägen 18, avslutades området vid startpunkten, husfasaden vid
Karlbergsvägen 16.
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Förordnandet avser inte de ytor inom området där det säsongsvis finns uteserveringar. Där alkoholserveringar sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningen med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytorna inom
entrédörrar vid nedgångar till tunnelbane-och pendeltågsstationen Odenplan, och
inte heller busshållplatser. Dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks
(SL) separata förordnande.

Orminge Centrum, A038.316/2019, giltigt t.o.m. 2022-03-08
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till
inom centrumområdet, så som parkeringsgarage, entréer, trappor, hissar och allmänna toaletter. Området avgränsas av följande gator: Från korsningen Edövägen/Betsövägen, går området längs med Edövägens södra trottoar i sydöstlig riktning fram till korsningen Edövägen/Kanholmsvägen. Från korsningen Edövägen/Kanholmsvägen går området vidare längs med den östra trottoaren i sydlig riktning fram till korsningen mellan Kanholmsvägen/Utövägen. Från korsningen Kanholmsvägen/Utövägen fortsätter området längs med Utövägen i västlig riktning,
längs med den norra trottoaren, fram till Boo församlings fasad (Utövägen 4), där
området följer fasaden i nordlig riktning fram till fasaden av fastigheten för Orminge
Centrum och därefter följer fasaden i västlig riktning fram till fastighetens sydvästra
hörn. Vid det sydvästra hörnet går området vidare längs med fasaden i nordlig riktning, inklusive de asfalterade ytor som ligger parallellt med den västra fasaden, fram
till korsningen Edövägen/Betsövägen.
Förordnandeområdet inkluderar även gångväg till garage ovan Edövägen fram till
trottoarkanten, samt gångvägen mellan Orminge köpcentrum och Willys där gångoch cykelvägen övergår till markplan.
Förordnandeområdet omfattar ej kontorsrum, personalutrymmen, och området där
allmänheten normalt sett inte har tillträde.

Pålsundsparken, A027.517/2021, giltigt t.o.m. 2022-05-05
Området omfattar hela parkytan/grönområdet och tar sin början vid korsningen
Långholmsgatan/Högalidsgatan, inklusive gångbanan direkt utanför staketet som
omger parken, och går från korsningen Långholmsgatan/Högalidsgatan i västlig
riktning fram till och med korsningen mellan Högalidsgatan/Bergsundsgatan. Vid
korsningen Högalidsgatan/Bergsundsgatan går området i nordlig riktning genom
korsningen Bergsundsgatan/Söder Mälarstrand och ner till vattenbrynet. Vid vattenbrynet går området vidare längs strand/kajkanten i östlig riktning fram till och
med Västerbrons bropelare/Långholmsgatan. Från Västerbrons bropelare/Långholmsgatan går området i sydlig riktning fram till områdets startpunkt vid
korsningen Långholmsgatan/Högalidsgatan.
Förordnandet gäller inte för platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
såsom t.ex. bostäder eller kontor. Inga byggnader/fastigheter inom de båda områdena ingår i förordnandeområdet. Förordnandet gäller inte heller för objekt som
omfattas av andra förordnanden, t.ex. busshållplatser, entréer till tunnelbana, perronger eller tunnelbaneområden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks
(SL:s) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.
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Radisson Blu Royal Viking Hotel, A010.943/2019, giltigt t.o.m. 2022-01-17
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten normalt sett har tillträde till inom hotellet, såsom entré, entréhallar, receptionsområdet, konferensutrymmen, gym- och friskvårdsanläggningen, hissar, trappor, trapphus, korridorer och
toaletter.
Utomhus sträcker sig förordnandet från entrén vid Centralplan 29, med hela ytan
under entrétaket, samt i sydlig riktning fram till trottoarkanten vid hotellets angöringsplatser. I östlig riktning sträcker sig förordnandeområdet längs med husfasaden
och i en tänkt linje från entrétaket fram till den östra bropelaren vid korsningen
Centralplan/Vasagatan 1. Från bropelaren, går området vidare i nordlig riktning, med
trottoarens bredd, förbi hotellets huvudentré på Vasagatan 1, och avslutas precis
söder om entrén till restaurangen Stockholm Fisk.
Förordnandet gäller dock ej utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
så som personalrum, kontor, hotellrum, garage eller varumottagning/lastkaj. Där
alkoholservering sker, t.ex. restauranger eller barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Ringen Centrum, A221.256/2021, giltigt t.o.m. 2022-03-18
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till inom
Ringen Centrum och dess närområde, inklusive parkeringsgaraget och dess lastplatser. Området avgränsas av Dalslandsgatan i norr, av trottoarens bredd längs Götgatan i öster, av pelargången och med trottoarens bredd längs Ringvägen i söder och
längs med en tänkt linje mellan Älvsborgsgatan och Ringvägen i väster.
Beslutet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten normalt
sett inte äger tillträde, så som kontor och personalutrymmen.

Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, A488.520/2018, giltigt t.o.m. 2021-10-20
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Inomhus omfattas receptioner, väntrum, allmänna
toaletter, hissar, trappor och trapphus på samtliga våningsplan. Utomhus avgränsas
området av trottoarkanten mot Kista gårdsväg i höjd med entrén till Borgarfjordsgatan 12, samt i en tänkt linje från Kista gårdsväg med gångbrons ytterkant i öster.
Från gångbron ingår området uppe på bron, fram till i höjd med trottoarkanten på
underliggande Borgarfjordsgatan. På Borgarfjordsgatan, i höjd med gångbrons östra
kant, går området vidare i sydvästlig riktning, inklusive trappan upp/ner från gångbron, i riktning mot stadsdelsförvaltningens entré vid Borgarfjordsgatan 14. Vid
entrén på Borgarfjordsgatan 14, fortsätter området runt hörnet av stadsdelsförvaltningen, i nordvästlig riktning med hela vägbanans bredd, inklusive båda trottoarerna
fram till vändplanen. Från vändplanen går området vidare med hela vägens bredd
upp till korsningen med Kista gårdsväg. Från korsningen med Kista gårdsväg löper
området vidare till startpunkten vid trottoarkanten och den tänkta linjen utmed gångbrons östra ytterkant.
Förordnandet gäller inte i utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
t.ex. besöksrum, kontor, personalutrymmen.
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Rinkeby-Kista stadsdelsnämndsområde, A474.729/2020, giltigt t.o.m. 202304-22
Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor som
allmänheten har tillträde till, enligt nedan:
Rinkebytorget
Förordnandeområdet tar sin början vid Norra Stadsparken, och avgränsas av den
yttre kanten av de gång- och cykelbanor som omger parken i nordlig, östlig och västlig riktning. I söder avgränsas området av Norra Rinkebygången längs med den
norra fasaden av fastigheten Kvarnberget 3:1, och vidare längs med dess västra fasad
ner till mitten av fastigheten, där området tar av österut och följer gången genom
huset fram till Rinkebyplan, och den södra fasaden av fastigheten Rinkebyplan 8,
den del som är flervåningshus. Där flervåningshuset övergår till enplanshus, fortsätter området i sydlig riktning fram till och med gångbanan precis norr om Visbyringen. Från gångbanans södra kant, går området vidare västerut längs med gångbanan
fram till Södra Stadsparken. Husfasaderna utgör avgränsningarna i parkområdet,
med en tänkt linje mellan det sydvästra hörnet av Visbyringen 16A och det nordvästra hörnet av Visbyringen 26, samt mellan det sydvästra hörnet av Visbyringen
26 och det nordvästra hörnet av Axbyplan 60. I söder avgränsas parkområdet av
gångbanans södra kant, och en tänkt linje från gångbanan till det sydöstra hörnet av
Mjölbyplan 24. Området följer fastighetens fasad i nordlig riktning fram till det
nordöstra hörnet av Mjölbyplan 32, och därefter i en tänkt linje norrut till det sydöstra hörnet av Ljungbyplan 22. Från Ljungbyplan 22 går området fortsatt norrut
längs med den östra fasaden av Ljungbyplan 22-28, och därefter i en tänkt linje upp
förbi Ljungbyplan 23-21 och upp till Södra Rinkebygången i höjd med Ljungbyplan
19. Vidare fortsätter området från Ljungbyplan 19 till Ljungbyplan 9 och korsar
därefter Rinkebystråket, över Fjärde Rinkebybron och ända fram till det sydöstra
hörnet av Rinkebystråket 51. Från Rinkebystråket 51 följer området fasaden i nordlig riktning fram till den södra fasaden av Rinkebystråket 53 (Rinkebyskolan). Området går längs med fasaden av Rinkebyskolan i först östlig sedan nordlig och därefter östlig riktning fram till Tredje Rinkebybron och över till Norra Rinkebygången
vid Skårbygränd 1-5 och vidare med hela gångens bredd fram till det sydöstra hörnet
av Hinderstorpsgränd 26-28, där området ansluter till Norra Stadsparken.
Husby centrum
Området tar sin början vid korsningen Norgegatan och Bergengatan, med hela vägbanans bredd, och går i sydvästlig riktning till det sydvästra hörnet av Bergengatan
27. Vid Bergengatan 27 går området i en tänkt linje i västlig riktning över parken till
gångbanan direkt öster om Oslogatan 15-7 och vidare längs med gångbanan i nordlig
riktning upp till korsningen mellan Edvard Munchsgången och Edvard Griegsgången 7A. Vid korsningen Edvard Munchsgången och Edvard Griegsgången 7A
fortsätter området på gångbanan i västlig riktning mellan Edvard Griegsgången 7
(Kulturskolan) och parkeringsytan, bort till det nordvästra hörnet av fastigheten
Oslogatan 8. Vid Oslogatan 8 går området i sydlig riktning ner till i höjd med Oslogatan 20. Från Oslogatan 20 går en tänkt linje västerut över till Trondheimsgatan 30,
där avgränsningen sträcker sig i nordlig riktning längs med Trondheimsgatan upp till
korsningen med Edvard Griegsgången. Vid korsningen Trondheimsgatan/Edvard
Griegsgången går området vidare västerut längs Edvard Griegsgatan fram till Trondheimsgatan 12. Vid Trondheimsgatan 12 följer området fastighetsgränsen för Trondheimsgatan 12 i sydlig riktning, fram till den västra fastighetsgränsen vid Trondheimsgatan 18 med fortsättning söderut till den nordliga fastighetsgränsen för
Trondheimsgatan 34. I en tänkt linje, från det nordvästra hörnet av fastighetsgränsen
Trondheimsgatan 34, i nordvästlig riktning fram till Husby Ishall och längs med
gångstråket fram till korsningen med Nykarlebygatan. Från korsingen gångstrå-
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ket/Nykarlebygatan fortsätter området i nordlig riktning längs med Nykarlebygatans
västra trottoar upp till korsningen med Helsingforsgatan. Vid korsningen Nykarlebygatan/Helsingforsgatan följer området Helsingforsgatan i nordöstlig riktning upp
till korsningen med Norgegatan. Vid korsningen Helsingforsgatan/Norgegatan går
området vidare österut längs Norgegatan fram till startpunkten vid korsningen Norgegatan/Bergengatan.
Observera att skolgårdarna vid förskolor/skolor endast ingår i förordnandet under tid
då det ej är normal skolaktivitet på förskolan/skolan.
Förordnandet omfattar inte heller hållplatser, vänthallar etc. för kollektivtrafiken.
Detta då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) förordnande enligt 3 §
LOV. Vidare omfattar förordnandet inte kyrkor, moskéer, restauranger utan alkoholtillstånd, butiker, kontor, personalutrymmen eller områden dit allmänheten normalt
sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker gäller bevakning med ordningsvakter
enligt 2 § LOV.

Rosenlunds Sjukhus, A129.437/2019, giltigt t.o.m. 2022-04-23
Förordnandeområdet omfattas av samtliga de utrymmen inomhus dit allmänheten
normalt sett har tillträde på sjukhusområdet, inklusive parkeringsgaraget under huvudbyggnaden. Området avgränsas i nordlig riktning av Rosenlunds sjukhusbyggnads norra fasad, i östlig riktning längs med Tideliusgatan nr. 8-30, med trottoarens
bredd. Avgränsningen i sydlig riktning går längs med fastighetens fasad vid Rosenlundsparken, och i västlig riktning av Guldbröllopshemmets fasad vid Timmermansgatan 16, samt vändplanen framför Rosenlunds sjukhus västra entré.
Beslutet omfattar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde, som
t.ex. behandlingsrum, patientsalar, kontor eller personalutrymmen.

S:t Görans sjukhusområde, Stadshagsgården och grönområde framför
Elextroluxbyggnaden samt uppställningsplats ambulans, A105.281/2019
giltigt t.o.m. 2022-04-10
Förordnandeområdet omfattas av samtliga de utrymmen inomhus, dit allmänheten
normalt sett har tillträde på sjukhusområdet, såsom akutmottagningen, mottagningar,
väntrum, kulvertar, förbindelsegångar, hissar, trapphus, allmänna toaletter etc. Dock
ingår inte patientsalar, undersökningsrum, kontors- och personalutrymmen.
Utomhus avgränsas förordnandeområdet av följande gator: i nordöstlig riktning av
Sankt Göransgatan, med sin början vid korsningen med Kellgrensgatan och vidare
ner till korsningen med Mariebergsgatan. Från korsningen S:t Göransgatan/Mariebergsgatan fortsätter området i sydlig riktning fram till korsningen med
Friskvårdsvägen. Vid korsningen Mariebergsgatan/Friskvårdsvägen, går området i
västlig riktning längs med Magnus Huss väg, ända upp till vändplanen utanför S:t
Göransplan 18. Från vändplanen vid S:t Göransplan 18, fortsätter området i västlig
riktning längs med gång- och cykelvägen förbi Magnetvägen 7 och 2 längs med
Barnstigen fram till Akutvägen och Electroluxbyggnaden. Vid Electroluxbyggnaden
ingår även utomhusmiljön utanför Kellgrensgatan 7, fram till områdets startpunkt
vid korsningen Kellgrensgatan och S:t Göransgatan.
I området ingår även uppställningsplatsen för ambulanser vid S:t Göransgatan 106
och Stadshagsgården, S:t Göransgatan 126. Inomhus avser förordnandet alla utrymmen dit allmänheten har tillträde, dock inte patientsalar, undersökningsrum, kontorsoch personalutrymmen. Utomhus ingår området innanför stenmuren runt parkering-
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en och uteserveringen.
Förordnandet gäller inte för busshållplatser eller tunnelbanestationer (innanför entrédörrarna).
För dessa platser gäller det separata förordnandet för Storstockholms Lokaltrafik
(SL).

Salems centrum, A512.485/2019, giltigt t.o.m. 2022-12-01
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Salems centrum, och tar sin början vid parkeringen väster om Säbyhemmet, och
sträcker sig vidare längs med Fredriksbergsvägen 48-50 fram till Fredriksbergsvägen
45. Vid Fredriksbergsvägen 45 går området vidare längs med den plattbelagda gångvägen förbi Säbyhallsvägen 36-34, upp till västra hörnet av Säbyskolan. Vid Säbyskolans västra hörn, fortsätter området till det nordvästra hörnet av fastigheten,
och vidare längs med gångvägen i östlig riktning ner till fastighetens nordöstra hörn,
vid entrén till sim- och sporthallen. Från hörnet vid entrén till sim- och sporthallen, i
sydöstlig riktning vidare ner på Säbyhallsvägen, förbi återvinningsstationen, inklusive parkeringsytorna på båda sidorna av vägen fram till korsningen med Säbytorgsvägen. Från korsningen mellan Säbyhallsvägen och Säbytorgsvägen, följer området
Säbytorgsvägen fram till korsningen med Säbyvägen. Vid korsningen med Säbyvägen, går området i en tänkt linje i västlig riktning fram till startpunkten vid parkeringen väster om Säbyhemmet. Förordnandet gäller även för butikerna och verksamheterna i Salem centrum.
Förordnandet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde till,
såsom bostäder, kontor, personalutrymmen, förskola/skola. Förordnandet omfattar
inte busshållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks
(SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Sandhamn Seglarhotell, A491.405/2018, giltigt t.o.m. 2021-10-15
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Sandhamn Seglarhotell. Området utgörs av Västra- och Östra gästhamnen, KSSS
hamn, samt Seglarhotellet. Avgränsningarna går vid fastigheterna Eknö 1:525, Eknö
S:15:4, Eknö 1:243, Eknö S10:3, Eknö 1:763 och Eknö 1:79. Förordnandet gäller
även bryggområdet, och de delar av stranden som tillhör bryggorna och Seglarhotellet i ovan nämnda områden.
Beslutet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom hotellrum, kontor, personalutrymmen eller bostäder. Där alkoholservering sker, t.ex.
restauranger, barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Scandic Grand Central, A423.5220/2019, giltigt t.o.m. 2022-10-15
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom
Scandic Grand Central, så som reception, entréer, hissar, trappor, trapphus och korridorer. Ordningsvakterna får vara verksamma på förordnandeområdet måndag – söndag, mellan kl. 16:00 – 07:00.
Förordnandet omfattar ej hotellrum, personalutrymmen, kontor, servicegångar och
liknande platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde. Där alkoholservering
sker, t.ex. restaurang eller bar, gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.

30
Polisregion Stockholm

2021-05-07

Scandic Hotel Anglais, A542.399/2020, giltigt t.o.m. 2022-10-10
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen inom hotellet som allmänheten har tillträde till såsom receptioner, entréer, hissar, trappor, allmänna toaletter samt hotellkoridorer. På Humlegårdsgatan 21 där gäller förordnandet under hotellets entréskylt.
Förordnandet gäller också den varumottagning som ligger på Biblioteksgatan 30.
Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor, servicegångar och liknade platser
dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte de ytor inom
eller direkt utanför fastigheten där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Scandic Hotel Continental, A291.403/2019, giltigt t.o.m. 2022-06-26
Förordnandeområdet utgörs av Scandic Hotel Continentals lokaler dit allmänheten har
tillträde, så som receptioner, hissar, trappor, trapphus, allmänna lokaler samt hotellkorridorer. Beslutet gäller ej hotellrum och personalutrymmen.
Utomhus utgörs förordnandeområdet av entrén och trottoaren i omedelbar anslutning
till entrén. Till området hör även trottoaren, två meter i sydlig riktning från entrén och
längs med hela fastighetens fasad fram till första bropelaren av Klarabergsviadukten.
I det mellanrum som uppstår mellan fastighetens nordvästra hörn och bropelaren,
fortsätter förordnandeområdet i östlig riktning fram till husväggen.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakningar med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Scandic Hotel Malmen, A542.327/2020, giltigt t.o.m. 2022-10-10
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde till
inom Scandic Hotell Malmen. Fastigheten sträcker sig från Tjärhovsgatan 2, del av
Götgatan och del av Folkungagatan fram till Folkungagatan 47. På Folkungagatan
gäller förordnandet under huvudentrén samt under skärmtaket entrén vid Götgatan.
Varuintaget på Tjärhovsgatan 2 som även är en nödutgång samt vid nödutgången på
Folkungagatan 47.
Beslutet omfattar inte hotellrum, personalutrymmen, kontor, servicegångar och liknande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte
de ytor inom eller direkt utanför där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV

Sergels Torg med närområde, A045.689/2018, giltigt t.o.m. 2021-05-31
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett äger tillträde
till vid Sergels Torg och dess närområde. Området avgränsas av bortre fasadytor och
inre trottoarkanter sett utifrån förordnandeområdet vid följande gator;
Från korsningen Gamla Brogatan/Drottninggatan i östlig riktning fram till korsningen Sveavägen/Hötorget. I sydlig riktning från Sveavägen 19 fram till Sergelfontänen.
Från Sergelfontänen/Hamngatan (trottoaren mot syd) fram till
bron/Malmskillnadsgatan. Uppe på/från Malmskillnadsgatan i höjd med Hamngatan
i sydlig riktning fram till korsningen Brunkebergstorg/Malm-torgsgatan. Från Brunkebergstorg/Malmtorgsgatan i nordlig riktning fram till korsningen Herkulesgatan/Malmtorgsgatan. Från korsningen Malmtorgsgatan/Herkulesgatan i västlig riktning fram till korsningen Herkulesgatan/Drottninggatan. Från Herkulesgatan/Drottninggatan och hela Drottninggatan i nordlig riktning fram till korsningen
Gamla Brogatan/Drottninggatan. Därutöver ingår området från Klarabergsga-
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tan/Drottninggatan fram till Klarabergsgatan/Vasagatan.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger och barer, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lagen (1980:578) om ordningsvakter.

Sickla köpkvarter, A104.996/2019, giltigt t.o.m. 2022-03-15
Förordnandeområdet utgörs av det ytor inom Sickla Köpkvarter dit allmänheten
normalt har tillträde, inklusive trappor, trapphus och allmänna toaletter. Området
utgår ifrån rondellen vid Järlaleden, och tar riktning från rondellen, norrut på Sickla
Industriväg ända fram till korsningen med Värmdövägen. Från korsningen Sickla
Industriväg/Värmdövägen 84, med riktning österut på Värmdövägen fram till Nacka
station vid Värmdövägen 90. Från Nacka station/Värmdövägen 90, i riktning söderut
på gångvägen över spårområdet vid Saltsjöbanan, fram till kurvan där Planiavägen
övergår till Simbagatan. I kurvan där Planiavägen övergår till Simbagatan, fortsatt
söderut på Planiavägen, fram till rondellen mellan Planiavägen och Järlaleden. I
rondellen mellan Planiavägen och Järlaleden, fortsätter området västerut fram till
Gillerondellen vid Järlaleden/Siroccogatan/Gillevägen. Från Gillerondellen i riktning rakt västerut längs Järlaleden fram till startpunkten vid rondellen Järlaleden/Sickla Industriväg. Bevakningsområdet innefattar samtliga byggnader inom
området, undantaget skolbyggnader. Kontor och personalutrymmen dit allmänheten
normalt sett inte har tillträde, omfattas inte av beslutet.
Beslutet omfattar inte hållplatser för kollektivtrafiken, då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) förordnande enligt 3 § LOV.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, A160.605/2019, giltigt t.o.m. 2022-05-09
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till inom
stadsdelsförvaltningens lokaler vid Björkhagsplan 6. Vidare omfattar förordnandet
den gångväg som omger fastigheten, och som avgränsas i nordlig riktning vid övergången till gångbron över Malmövägen, i östlig riktning vid det nedersta trappsteget
av trappan nedanför entrén, samt i sydlig riktning det nedersta trappsteget av trappan
ner mot Malmövägen.
På fastighetens västra sida utgörs förordnandeområdet av den vägsträcka på Malmövägen, i nordlig riktning, där det råder stoppförbud, d.v.s. från trottoarkanten och in
till fastighetens fasad.
Förordnandet omfattar inte kontor och personalutrymmen dit allmänheten normalt
sett inte har tillträde.

Skarpnäcks stadsdelsnämndsområde, A528.765/2020, giltigt t.o.m. 2023-0422
Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor som
allmänheten har tillträde till, vid följande objekt:
Skarpnäck/Pilottorget/Brandparken
Området tar sin början vid Pilottorget och omfattar hela torgets yta från korsningen
Pilotgatan 16 och Pilottorget 2 i sydlig riktning, ner till Pilottorget 6 i östlig riktning, upp till det nordvästra hörnet av Pilotgatan 8, över till sydliga fasaden av Pilotgatan 1 och vidare i nordvästlig riktning upp till Pilotgatan 18, inklusive ytan
fram till och med trottoarens yttre kant. Från Pilotgatan 18 går området vidare i
sydlig riktning fram till Skarpnäcks allé och omfattar från Skarpnäcks allé 45 trottoarerna på respektive sida av vägen, samt vägbanan, fram till hörnet av Skarpnäcks
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allé 41. Vid hörnet av Skarpnäcks allé 41 går området i nordlig riktning längs med
fasaden ca 30 meter för att där vika av i västlig riktning i en tänkt linje över till
Skarpnäcks allé 35 D. Från Skarpnäcks allé 35 D går området i sydlig riktning fram
till hörnet av Skarpnäcks allé 37 och därifrån i västlig riktning med hela vägbanan
och trottoarernas bredd fram till Skarpnäcks allé 37, och därifrån i västlig riktning
med hela vägbanan och trottoarernas bredd fram till Skarpnäcks allé 31, i höjd med
pelaren i hörnet av Skarpnäcks allé 60. Från Skarpnäcks allé 60 fortsätter området i
sydöstlig riktning längs med fasaderna ända ner till det sydöstra hörnet av Fallskärmsgatan 11-13 och vidare i en tänkt linje från hörnet ner till Fallskärmsgatan
22. Från Fallskärmsgatan 22 sträcker sig området österut fram till det sydöstra hörnet av Fallskärmsgatan 24. Från Fallskärmsgatan 24 löper området i en tänkt linje i
nordlig riktning, längs med fasaderna upp till hörnet av Skarpnäcks allé 62, där
området går vidare med hela vägbanans bredd, inklusive båda trottoarerna, i östlig
riktning ner till områdets startpunkt vid korsningen Pilotgatan 16 och Pilottorget 2.
Skarpnäcks torg
Området börjar med en tänkt linje vid gång passagen mellan de nordliga fasaderna
av Skarpnäcks allé 44 och 38, och går vidare i sydlig riktning längs med husfasaden
ner till det sydöstra hörnet av gångpassagen genom Flygargatan 8. Vid Flygargatan
8 fortsätter området i östlig riktning fram till en tänkt linje i sydlig riktning, i höjd
med med det nordvästra hörnet av fastigheten Flygargatan 6 och vidare söderut ner
till Flygargatan 2. Från Flygargatan 2 korsar
området vägen från det sydvästra hörnet av fastigheten, ner till i höjd med Flygargatan 1. Från Flygargatan 1 löper området i västlig riktning fram till i höjd med det
sydöstra hörnet av Flyghamnsgatan 15, och därefter vidare i nordlig riktning längs
med fasaden, genom passagen vid Flygargatan 8, och fortlöpande med fasaden som
gräns upp till det nordöstra hörnet av Skarpnäcks allé 38.
Bagarmossen/Lagaplan
Området börjar vid det sydvästra hörnet av Lagaplan 5 och går längs med fasaden
fram till en tänkt linje i sydöstlig riktning ner till det nordvästra hörnet av Lillåvägen 47, vidare ner till det sydvästra hörnet av Lagaplan 6. Från Lagaplan 6 går området österut fram till i höjd med det nordöstra hörnet av Lillåvägen 46. Från Lillåvägen 46 går området tillbaka i västlig riktning till det nordvästra hörnet av Lillåvägen 40, och därefter i sydlig riktning ner till det sydvästra hörnet av Svartågatan
4. Från Svartågatan 4 fortsätter området i en tänkt linje ner till det sydvästra hörnet
av Svartågatan 12, och vidare ner till det sydvästra hörnet av Rusthållarvägen 95.
Från hörnet av Rusthållarvägen 95 löper området i västlig riktning fram till det
nordvästra hörnet av Rusthållarvägen 79 och ifrån hörnet vidare norrut längs fasaden av Rusthållarvägen 71 upp till det nordöstra hörnet av Rusthållarvägen 67 och i
en tänkt linje in till den östra fasaden av Rusthållarvägen 51. Vidare från Rusthållarvägen 51, längs med fasaden i först nordlig sedan östlig riktning till det nordöstra
hörnet av Rusthållarvägen 59 och över gångvägen fram till det sydöstra hörnet av
det mindre gårdshuset. Från hörnet av gårdshuset går området i östlig riktning fram
till det sydöstra hörnet av lagaplan 36, för att därefter byta riktning norrut längs
med Lagaplan 36-32, och fortsätter över Lagavägen i en tänkt linje från hörnet av
fastigheten fram till det sydöstra hörnet av Lagavägen 27. Från Lagavägen 27 går
området vidare österut till det sydöstra hörnet av Lagaplan 1. Från Lagaplan 1
sträcker sig området norrut till Lagaplan 3 och vidare i en tänkt linje över till startpunkten vid Lagaplan 5.
Förordnandet gäller inte platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde,
såsom t.ex. bostäder eller kontor. Det gäller inte heller för objekt som omfattas av
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andra förordnanden, t.ex. busshållplatser, entréer till tunnelbana, perronger eller
tunnelbaneområden som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata
förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Skatteverkets servicekontor, Lindhagensgatan 76, A300.197/2019, giltigt
t.o.m. 2022-07-16
Förordnandeområdet innefattar de utrymmen som allmänheten äger tillträde till såsom
entréer samt entréer, slussen mellan entrén och väntrummet, allmänna toaletter , trappor, samt korridorer. Förordnandet gäller ej grupprum, tjänsterum eller personalutrymmen, d.v.s. platser dit allmänheten normalt inte har tillträde.

Skogås Centrum, A088.453/2021, giltigt t.o.m. 2023-11-03
Förordnandeområdet utgörs av det område som innesluts av nedan angivna gator och
som allmänheten har tillträde till såsom parkeringsgarage, entréer, trappor och hissar.
Från Skogås Torgväg i nordlig riktning fram till korsning Storvretesvägen. Från korsning Storvretesvägen /Skogås Torgväg till Skogåsplan 1. Vidare västerut längs fasad
Skogåsplan 3 till hörnet på huset på adress Kullstigen 26. I nordlig riktning längs med
Kullstigen fram till Skogås torg (Skogås Torgväg 11). Därefter i västlig riktning (Lötbacken) längs med fasaden fram till Skogåstorget 13. Från Skogåstorget 13 rakt över
gångväg till fasaden Svenska Kyrkan Trångsund Skogås och längs med kyrkans fasadyta till Skogås torg och vidare till Skogås Torgväg fram till korsning Storvretesvägen.
Förordnandeområdet omfattar inte kontorsutrymmen, personalutrymmen, bostäder
och områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Förordnandet avser inte de
ytor inom eller direkt utanför fastigheter där alkoholservering sker, t.ex. restauranger,
uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Skärholmen Centrum, A167.673/2018, giltigt t.o.m. 2021-05-12
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Skärholmen Centrum. Området avgränsas av Äspholmsvägen i norr, Skärholmsvägen i
öster, Vårbergsvägen i söder och Ekholmsvägen i väster, vid vägarnas innerkant
(från centrumet sett).
Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor, bostadshus, förskolor, skolor och
skolgårdar, samt liknade platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde. För
Skärholmsplan, övriga busshållplatser och tunnelbanenedgångar gäller beslut enligt 3
§ LOV för Storstockholms Lokaltrafik, SL.

Skärholmens stadsdelsnämndsområde, A325.600/2019, giltigt t.o.m. 202209-03
Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor som
allmänheten äger tillträde till, vid följande tre objekt:
Bredäng centrum
Förordnandeområdet börjar i korsningen Bredängstorgets södra infart och Bredängs
allé, och fortsätter i nordlig riktning längs Bredängs allé, med den östra trottoarens
bredd, under tunnelbanebron, och vidare längs Bredängsvägen fram till Bredängsvägen 241. Vid Bredängsvägen 241 avgränsas området längs med fastigheten Svenska
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Gillet 1:1:s fasader, och fortsätter därefter igen på Bredängsvägen, med den södra
trottoarens bredd, fram till Bredängsvägen 235. Från Bredängsvägen 235, inkluderas
hela kundparkeringen, med infartens östra staket, samt staketet mot tunnelbanan i
sydlig riktning som gräns. Förordnandeområdet fortsätter från kundparkeringen, ner
för trappan till Bredängstorget 9. Från Bredängstorget 9, över hela Bredängstorget,
med de yttre fasaderna (mot Bredängstorget) på fastigheterna Concordia 5:1 och 4:1,
som gräns, fram till Bredängstorget 29. Från Bredängstorget 29, längs med den
södra infarten till Bredängstorget, fram till startpunkten vid Bredängs allé.
Sätra centrum
Förordnandeområdet tar sin början vid korsningen mellan Torvsätravägens nordliga
infart och Eksätravägen, ner till Torvsätravägens sydliga utfart och korsningen med
Eksätravägen. Från den sydliga utfarten från Torvsätravägen, sträcker sig området i
västlig riktning, med trottoarens bredd fram till, och förbi Torvsätravägen 9, vidare
in på parkeringen mellan fastigheterna Högsätra 10:1 och fastigheten Högsätra 4:1.
Från parkeringens västra gräns vid Högsätra 10:1, fortsätter området i nordlig riktning, längs fastigheten 10:1:s östra fasad, fram till och med parkeringen vid Kungssätravägen 13-19, och avgränsas av tunnelbanan i väster och Kungssätravägen inklusive trottoaren. Till området hör även den öppna ytan väster om tunnelbanestationen,
fram till fasaden av Kungssätravägen 30, respektive 35.
Vårberg
Förordnandeområdet tar sin början i korsningen mellan Vårbergsplan och Vårholmsbackarna, och går 70 meter i nordlig riktning fram till hörnet av Vårbyholmsskolan. Vid hörnet av Vårbyholmsskolan, går en tänkt linje, ca 110 meter upp till
nordöstra hörnet av Alla Nationers Fria Skola i Stockholm AB. Från skolans nordöstra hörn, längs med fastighetens norra fasad och därefter vidare i en tänkt linje till
parklekens slut utanför Vårholmsbackarna 82. Från Vårholmsbackarna 82, i östlig
riktning längs med gångvägen fortsätter området genom gångtunneln under Vårholmsbackarna och därefter 20 meter i nordlig riktning fram till Fjärdholmsgränd 7
B. Från Fjärdholmsgränd 7 B, ca 100 meter i östlig riktning fram till Fjärdholmsgränd 11. Vid Fjärdholmsgränd 11, vidare i sydlig riktning förbi förskolans inhägnade utegård, och därefter österut igen, med hela vägbanans bredd (inklusive trottoaren) till Fjärdholmsgränd 19-27, inklusive parkeringsytorna framför Fjärdholmsgränd 27. Från parkeringsytans sydvästra hörn, går en tänkt linje i sydlig riktning,
rakt över tunnelbanespåren, ner till gångbanan som leder till/från tunnelbaneuppgången. Från gångbanan, går området vidare i nordöstlig riktning längs gångbanan
(parallellt längs Vårbergsplan), ända fram till vändplanen. Vid vändplanen, fortsätter
området längs med den sydliga gångbanan, parallellt med Vårbergsplan i västlig
riktning fram till Vårbergsplan 44. Vid Vårbergsplan 44, i en tänkt linje fram till
husfasaden av Vårbergsplan 26, fram till det nordvästliga hörnet av Vårbergsplan
26. Vid hörnet av Vårbergsplan 26, fortsätter förordnandeområdet i rakt västlig riktning fram till korsningen med Vårholmsbackarna, samt även på hela den upphöjda
yta som sträcker sig via gångbron från Vårbergs centrum, över till Vårbergsplan
24-14.
Förordnandeområdena omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, så som t.ex. affärer, butiker, kontor, transportgångar, personalutrymmen,
restauranger, förskolor/skolor, skolgårdar och liknande platser. Områdena inkluderar
inte heller objekt som omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata förordnande (A417.967/2016). Observera även att Vårberg Centrum, d.v.s. köpcentrumet, har ett eget, separat förordnande (A149.681/2018).
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SL, Storstockholms Lokaltrafik, A546.228/2019, giltigt t.o.m. 2023-01-31.
Förordnandeområdet utgörs av samtliga busshållplatser1 i Stockholms län, i hela tunnelbanan, pendeltågstrafiken, lokalbanor (Roslagsbanan, Saltsjöbanan, Tvärbanan och
Lidingöbanan) och spårvägstrafiken (Nockebybanan, Spårväg City). Området inkluderar även nödutgångar, tunnlar, spårområden, vändbryggor, gångar och tunnlar upp
från tunnelbanan/pendeltågsstationer/lokalbanor-/spårvägstrafiken, stationer, plattformar, entréer, vänt- och biljetthallar, samtliga SL-center och Nybohovshissen med
dess vänthallar.
1

Busshållplats med stolpe för linjeangivelse; LOV § 3 området sträcker sig från stolpen och framåt 5
meter och från stolpen och bakåt 20 meter; total längd 25 meter. Från stolpen mot körbanan 2,5 meter
och från stolpen mot hållplats/hållplatskur 5 meter; total bredd 7,5 meter. Totalyta 187,5 m².
Busshållplats med väntkur försedd med linjeangivelse; LOV § 3 området sträcker sig från den plats
på väntkuren som anger de busslinjer som trafikerar hållplatsen (ofta angiven på väntkurens kortsida).
Samma måttangivelser som för busshållplats med stolpe, totalyta 187,5 m².
LOV § 3 området på busshållplats omfattas inte av privat mark, köpcentrum, parkerings-område, fastighet eller annan byggnad som inte är SLs område.

Förordnandeområdet omfattar även miljöer ombord på samtliga spårbundna trafikslag
(tunnelbanan, pendeltågen, lokalbanor och spårvägstrafiken) och ombord på samtliga
bussar i trafik dygnet runt.
Tunnelgången (”Stressgången”), förbindelsegången under Vasagatan mellan
T-Centralen och Centralstationen samt dess tillhörande uppgångar ingår i området,
liksom Odenplans soltrappa på utsidan av stationsbyggnaden, dock inte Odenplans
torg. Förordnandeområdet omfattar även samtliga SL:s depåer och bussgarageområden. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Beslutet omfattar inte de
platser dit allmänheten normalt sett inte äger tillträde så som kontor, transportgångar
och personalutrymmen.

Sollentuna Centrum, A071.822/2020, giltigt t.o.m. 2021-09-27
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom
shoppinganläggningen såsom trappor, hissar samt allmänna toaletter. Förordnandet
avser inte personalutrymmen, kontor eller liknande ytor dit allmänheten inte har tillträde.
Utanför centrumanläggningen är bevakningsområdet:
Norra sidan – (mot Turebergs torg) Förordnandeområdets gräns löper från centrumanläggningens nordvästra entré och vidare i östlig riktning längs med centrumanläggningens fasad två meter ut från huskroppen fram till det nordöstra hörnet av centrumbyggnaden vid Sollentunavägen 165.
Östra sidan – (mot Sollentunavägen) Förordnandeområdet går utmed centrumanläggningens fasad inklusive trottoaren längs med centrumanläggningen fram till husfasadens slut mot Aniaravägen. På östra sidan finns två nedfarter till lastområdet, som
ingår i bevakningsområdet, dessutom ingår upp- och nedfarter till parkeringsdäcken.
Södra sidan – (mot Aniaraplatsen)
Förordnandeområdets yttre gräns löper från husfasadens kant från infarten till parkeringsgaraget Sollentunavägen i västlig riktning fram till centrumanläggningens entré.
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Därefter går gränsen vid trottoaren längs med husfasaden ända fram till Sköldvägen 4.
Beslutet innefattar även parkeringsdäcken, gången till dörren som leder till bevakningsbolagets avrapporteringsrum och själva avrapporteringsrummet.
Västra sidan – (mot pendeltågsspåret)
Förordnandeområdet går utmed centrumanläggningens fasad med trottoarens bredd
från Sköldvägen 4 i nordlig riktning fram till mitten av byggnaden vid Sköldvägen 8,
där det finns en begränsad infart för kyrkan som också leder in mot centrumanläggningen. Förordnandeområdet går längs med centrumanläggningens fasad ända fram
till entrén i nordvästlig riktning vid sidan mot Turebergs torg. Förordnandet omfattar
även lastkajer och utfarter från parkeringsgaraget på Sköldvägen.
Förordnandet omfattar inte entréer till pendeltågsperronger, busshållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande
enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med
ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Sollentuna Kommun, A692.4444/2020, giltigt t.o.m. 2023-04-22
Förordnandeområde 1
Området omfattar alla ytor utomhus dit allmänheten har tillträde och tar sin början
vid korsningen Sköldvägen/Turebergsvägen, fortsätter in på Allfarvägen och följer
sedan i nordlig riktning längs med fastigheten Arena Satelliten upp till Bygdevägen
och vidare längs med fastigheten i östlig riktning fram till korsningen med Allfarvägen. Från korsningen Bygdevägen/Allfarvägen i sydlig riktning ner till Turebergs
torg och därefter i östlig riktning längs med Sollentunavägen 177-167. Vidare från
Sollentunavägen i sydlig riktning fram till korsningen med Aniaravägen därefter i
västlig riktning in till hörnet Aniaravägen 4 – 8 och söderut längs med fasaden av
fastigheten Torgståndet 1:1 ner till Kung Agnes väg 5. Från Kung Agnes väg 5, inklusive den norra trottoaren, i västlig riktning fram till korsningen med Sköldvägen.
Från korsningen Kung Agnes väg/Sköldvägen i nordlig riktning med Sköldvägens
östra trottoar som gräns upp till Tusbystråket. Från Tusbystråket i nordlig riktning
upp till områdets startpunkt Sköldvägen/Turebergsvägen. I förordnandeområdet
ingår även gång-tunnlarna i västlig riktning under järnvägsspåret vid Tusbystråket
respektive Hvidovrestråket.
Ungdomsverksamheten Arena Satelliten samt kommunens kontaktcenter (Aniaraplatsen 2) ingår i området avseende de ytor inomhus dit allmänheten har tillträde
såsom entréer, entréhallar, hissar, trappor, offentliga toaletter, trapphus och korridorer.
Förordnandeområde 2
Området avser kommunens verksamheter inomhus på Tingsvägen 17, plan 0, dit
allmänheten har tillträde såsom entréer, entréhallar, hissar, väntrum, trappor, offentliga toaletter, trapphus och korridorer.
Förordnandeområde 3
Området avser kommunens verksamheter inomhus på Turebergsvägen 3 (plan 0)
samt Turebergsvägen 5 (plan 0, 2 och 3), samt Norra Malmvägen 143 (plan 1-4 och
6) dit allmänheten har tillträde såsom entréer, entréhallar, hissar, trappor, offentliga
toaletter, trapphus och korridorer.
Förordnandet för samtliga tre områden gäller inte för ytor dit allmänheten normalt
sett inte har tillträde, såsom tjänsterum, personalutrymmen eller samtals-/besöks/mötesrum.

37
Polisregion Stockholm

2021-05-07

Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte
perronger, hållplatser och liknande då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks
(SL) separata förordnande enligt 3 § LOV.

Solna Centrum, A144.291/2019, giltigt t.o.m. 2022-03-28
Förordnandeområdet utgörs av de ytor, entréer, trappor, trapphus och parkeringsgarage/parkeringsytor inom shoppinganläggningen dit allmänheten har tillträde. Utomhus avgränsas området av muren/staketet som omger parkeringsytan utanför fastigheten i nordöstlig riktning, och följer staketet ända ner till infarten/utfarten till parkeringen, och fortsätter längs med den västliga trottoaren i sydlig riktning fram till
korsningen med Centralvägen. Området följer Centralvägen, med hela den norra
trottoarens bredd fram till Hotellgatan, och fastighetens sydvästra hörn. Vid fastighetens sydvästra hörn följer området fastighetens fasad i först nordlig riktning, sedan
nordvästlig riktning fram till korsningen med Centrumslingan i norr. Från korsningen med Centrumslingan i norr, går området i östlig riktning, med trottoarens bredd,
förbi parkeringsplatserna och den norra entrén till centrum, förbi in/utfarten till parkeringsytan och längs med den yttre kanten av träddungen precis norr om utfarten
från parkeringen, och ansluter därefter till områdets början vid muren/staketet till
parkeringsytan.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § LOV. I tunnelbanan och på busshållplatser, samt dess entréer,
vänthallar och upp/nedgångar, gäller förordnande av ordningsvakter enligt Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, Fagerstagatan 13 och 15,
A587.115/2018, giltigt t.o.m. 2021-12-20
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, såsom huvudentré med tillhörande reception,
allmänna toaletter, korridorer trappor och hissar vid Fagerstagatan 13-15. I lokalerna
vid Fagerstagatan 13 ingår våningsplan 5 och halva våningsplan 6, samt förbindelsegången på plan 5 mellan Fagerstagatan 13 och 15.
Vid Fagerstagatan 15 ingår plan 1-6, och förbindelsegången på plan 5 mellan Fagerstagatan 13 och 15.
Utomhus utgörs området av utrymmet från fastigheternas fasad, ut till trottoarkanten
vid Fagerstagatan 13-15 i väster, i norr i höjd med informationstavlan utanför Fagerstagatan 13, i öster från fasaden längs med hela parkeringsytan fram till planteringen bakom Fagerstagatan 13-15. Slutligen avgränsas området i sydlig riktning av
staketet som går direkt söder om Fagerstagatan 15.
Förordnandeområdet gäller inte för utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, t.ex. besöks/samtalsrum, kontor och personalutrymmen.

Spånga-Tensta stadsdelsnämndsområde, A474.271/2020, giltigt t.o.m. 202304-22
Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor utomhus som allmänheten har tillträde till, enligt nedan:
Spånga centrum

38
Polisregion Stockholm

2021-05-07

Området tar sin början vid det södra hörnet av Spånga Stationsplan 13 och fortsätter
med parkeringsytan som gräns i sydostlig riktning fram till det nordöstra hörnet av
Spånga Torg 8. Från Spånga Torg 8 i sydlig riktning ner till Spånga Torg 23-21, och
längs med fasaden ner till grön- och parkeringsytan vid Spånga Torg, inklusive vägbana och trottoarer, fram till Spånga Torg 3, utmed gångbanan. Området följer gångbanan i östlig riktning fram tull vändplanen. Vid vändplanen, inklusive hela vägbanan
och trottoarernas bredd, fortsätter området i nordöstlig riktning och i en tänkt linje
som korsar Spånga Stationsväg, med hela vägbanans bredd och den nordliga trottoarkanten som avgränsning (dikt an till Storstockholms Lokaltrafiks, SL:s 3 § LOVområde). Vidare sträcker sig området i nordvästlig riktning längs med Spånga Stationsväg och Bromstensvägen fram till i höjd med utgångspunkten vid fastigheten
Spånga Stationsplan 13. I området ingår även gång- och cykelbanan över järnvägen
vid Spånga Stationshus, och fortsätter i nordvästlig riktning fram till korsningen med
gång- och cykelbanan. Området delar sig här längs med gång- och cykelbanan, i vardera riktning. I västlig riktning ca 30 meter fram till och med den trapp som går upp i
nordlig riktning mot Snårbrinken, och i östlig riktning längs med gång- och cykelbanan ca 170 meter fram till det sydöstra hörnet av Spånga Kyrkväg 431-433. Från det
sydöstra hörnet av fastigheten fortsätter området runt hörnet och i nordlig riktning och
fram till den norra väggen under Spångaviadukten, över till den nordöstra delen av
väggen under bron. Ifrån den nordöstra väggen under bron går området söderut ner
till stängslet och därifrån tillbaka ner på gång- och cykelbanan igen.
Tensta centrum
Område 1 börjar vid Tensta allé 4, inklusive hela vägbanan, samt gång- och cykelbanan i västlig riktning ända bort till den östra vägkanten av Hagstråket väster om
Tensta allé 57. Från Tensta allé 57 svänger området runt hörnet, i sydlig riktning utmed den östra kanten av Hagstråket ner till Tenstagången 40. Från Tenstagången 40
går området vidare i östlig riktning längs med Tenstagångens hela bredd, inklusive
den stenbelagda torgytan mellan Tenstagången 40-32 och Tenstaplan 2-6, fram till i
höjd med det sydöstra hörnet av Tenstagången 4, där området avslutas.
I anslutning till Tenstagången (dikt an till område 1) ingår även område 2, som omfattar parkeringsytan vid Taxingegränd. Området börjar i höjd med nordöstra hörnet av
Tenstagången 7 och går i en tänkt linje längs den västra, södra och östra husfasaden
till det nordöstra hörnet av Tenstagången 5. Från Tenstagången 5 går området över till
det nordvästra hörnet av Taxingegränd 4. Därifrån fortsätter området i sydlig riktning
längs med fasaden i en tänkt linje över vägbanan, inklusive trottoarerna och gångbanan vid muren. Från muren löper området vidare längs med muren i västlig riktning
fram till fasaden av Taxingegränd 8-10, och därefter vidare norrut fram till startpunkten vid Taxingegräns 7.
Område 3 ansluter till område 2 vid det sydöstra hörnet av Taxingegränd 8-10 och går
västerut längs med husfasaden fram till och med det sydvästra hörnet av Tenstaplan
8/Tenstagången 51 (Fastigheten Bränninge 5:1). Från hörnet fortsätter området utmed
den yttre kanten av gång- och cykelbanan i västlig riktning ca 55 meter fram till och
med den första korsande gång- och cykelbanan, varifrån området tar sydlig riktning
längs den inre kanten i ca 8 meter, för att därefter följa nästa korsande gång- och
cykelbana i sydöstlig riktning fram till korsningen utanför Gullingeplan 40. Från
korsningen vid Gullingeplan 40 löper området vidare i östlig riktning, parallellt med
fotbollsplanen, förbi den korsande gång- och cykelbanan fram till en tänkt linje med
kyrkans sydvästra hörn, vidare norrut utmed kyrkans västra fasad upp till gång – och
cykelbanans ytterkant. Från gång- och cykelbanan går området österut fram till den
västra fasaden av Tisslingeplan 20-18, för att därefter följa gång- och cykelbanan i
nordlig riktning och avslutas vid startpunkten.
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Observera att skolgårdarna vid förskolor/skolor endast ingår i förordnandet under tid
då det ej är normal skolaktivitet på förskolan/skolan.
Förordnandet omfattar inte heller hållplatser, vänthallar etc. för kollektivtrafiken (då
dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks, SL:s, förordnande enligt 3 § LOV),
kyrkor, moskéer, restauranger utan alkoholtillstånd, butiker kontor, personalutrymmen eller områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV.

Statens Servicecenter, Sturegatan 16, Sundbyberg, A400.413/2020, giltigt
t.o.m. 2021-10-20
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till vid
Statens Servicecenter, Sturegatan 16, Sundbyberg, såsom entré, reception, väntrum,
korridorer, hissar, trappor och trapphus, samt allmänna toaletter inomhus på bottenvåningen. I förordnandet inkluderas även utomhusmiljöer på de platser där köbildning
ofta uppstår, såsom hela Sturegatans bredd, mellan Stationsgatan och fram till i höjd
med Sturegatan 15, inklusive Nybergs Torg. Därtill inkluderas även personalentrén på
Rosengatan 7, med trottoarens bredd från Sturegatan upp till Rökerigränd.
I förordnandet ingår ej platser till vilka allmänheten inte har tillträde, t.ex. tjänsterum,
besöksrum, övriga personalutrymmen, kajplatser eller godsmottagningar inom fastigheten.

Stinsen Shoppingcenter, A647.788/2018, giltigt t.o.m. 2022-02-18
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor i shoppinganläggningen, såsom entréer,
trappor, trapphus, lastkajer samt parkeringshus som allmänheten har tillträde till.
Området innefattar även butiker med helt öppen ingång mot gallerian. Utomhus
utgörs bevakningsområdet av den allmänna parkeringsplatsen, utmed husfasaden
mot gatan och lastområdet, fram till staketet mot spårområdet och infarterna till lastområde och garaget.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Systembolaget, Folkungagatan 56, A488.623/2018, giltigt t.o.m. 2021-10-27
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Systembolaget, Folkungagatan 56. Inomhus avser förordnandet hela butiksytan, inklusive entrén. Utomhus är området avgränsat av överhängande taks djup utanför
entrén, samt längs Systembolagets skyltfönster.
Förordnandeområdet inkluderar inte utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, så som kontor, personal- eller lagerutrymmen.

Systembolaget, Gullmarsplan 4-6, A488.605/2018, giltigt t.o.m. 2021-10-20
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Systembolaget, Hemköp och Gullmarsplans Stenugnsbageri vid Gullmarsplan 4-6.
Ordningsvakten får verka inne på butiksytorna, i rulltrappor samt utrymmet nedanför
rulltrappan och utanför kassalinjerna. I området ingår även trapphuset med entréer
till/från parkeringen, parkeringsplatserna samt under skärmtaket utanför entrén till
Gullmarsplan 4-6.
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Förordnandet omfattar inte kontor, personalutrymmen eller gångpassager dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger,
sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV.

Sätuna, Märsta, A651.897/2018, giltigt t.o.m. 2022-04-16
Området utgörs av de områden dit allmänheten normalt sett äger tillträde, inom nedan angivna, avgränsande gator, inklusive trottoarer på respektive gata, samt områden såsom parkeringar, entréer, trappor och trapphus. Vid Sigtuna Kommunhus,
Södergatan 20, gäller bevakningsområdet utanför huvudentrén på den stenbelagda
ytan samt parkeringsområdet för besökande och personal till Kommunhuset, fram
till Södergatan. Inomhus på Kommunhuset omfattar bevakningsområdet ytor dit
allmänheten normalt sett har tillträde, såsom entréer, väntrum, hissar och trappor/trapphus.
På Märsta Läkarhus (Vårdcentral, Södergatan 19 C) gäller förordnandeområdet Södergatan 19 C vid entrén fram till trottoarkanten på Södergatan. Inomhus gäller förordnandet ytor dit allmänheten har tillträde såsom väntrum, entréer, hissar och trappor/trapphus.
Från korsningen Södergatan/Diagonalen i östlig riktning fram till korsningen Diagonalen/Västra Bangatan. Från Västra Bangatan i nordlig riktning längs med Västra
Bangatan. I höjd med fastighetsytan på Stationsgatan 4, fortsätter området i rak västlig riktning mellan fastigheterna på Stationsgatan 4 och Västra Bangatan 33 A fram
till Sätuna förskola vid Södergatan 33. Från Södergatan 33, längs med Södergatan i
sydlig riktning fram till korsningen Södergatan/Stationsgatan. Från korsningen Södergatan/Stationsgatan, går området i västlig riktning fram till Stationsgatan 8. I rak
sydlig riktning över Stationsgatan fram till Stationsgatan 5. Från Stationsgatan 5
fram till korsningen Stationsgatan/Södergatan. Från korsningen Stationsgatan/Södergata i sydlig riktning längs med Södergatan fram till Södergatan 19 C,
Märsta Läkarhus- och Vårdcentral.
Från Södergatan 19 C fram till Södergatan 20, Sigtuna Kommunhus. Från Södergatan 20 i sydlig riktning längs med Södergatan fram till korsningen Södergatan/Skolgatan/Stockholmsvägen. Från korsningen Södergatan/Skolgatan/Stockholmsvägen i sydlig riktning längs med Stockholmsvägen.
Längs med Stockholmsvägen fram till korsningen där Stockholmsvägen delar sig.
Där Stockholmsvägen delar sig, går området i nordvästlig riktning fram till korsningen Stockholmsvägen/Centralgatan. Från korsningen Stockholmsvägen/Centralgatan följer området Centralgatan fram till korsningen med Skolgatan.
Från korsningen Centralgatan/Skolgatan går området fram till Skolgatan 5 E. Från
Skolgatan 5 E i rak sydvästlig riktning mellan fastigheterna Skolgatan 5 D och
Stockholmsvägen 28, längs med husfasaden av fastigheten 5 D fram till Stockholmsvägen. Från Stockholmsvägen går området i sydöstlig riktning fram till korsningen där Stockholmsvägen delar sig och därifrån längs Stockholmsvägen i nordlig
riktning fram till korsningen med Södergatan.
Sätunaparken
Från Söderbrinken 7, längs med gång- och cykelbana vid Sätunaparken. I höjd med
Tallholma Förskola fram till korsningen med Centralgatan. Från korsningen
Centralgatan i nordvästlig riktning längs med Sätunaparken fram till korsningen med
Dalgatan. I sydlig riktning från slutet av Dalgatan till Söderbrinken 7.
Förordnandeområdet omfattar inte Märsta Moské, restauranger utan alkoholtillstånd,
butiker, kontorsrum, personalutrymmen eller områden dit allmänheten normalt sett
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inte har tillträde. Bevakningsområdet omfattar inte heller Centralskolan med tillhörande skolgård under skolans öppettider.

Södermalms stadsdelsförvaltning, A246.818/2018, giltigt t.o.m. 2021-06-01
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Södermalms stadsdelsförvaltning, Medborgarplatsen 25. Beslutet gäller även entréhallen i
gatuplanet, samt under överbyggnaden utanför entrén vid Medborgarplatsen 25. Beslutet omfattar inte personalutrymmen, kontor eller liknande platser dit allmänheten
normalt sett inte äger tillträde.

Södermalms stadsdelsnämndsområde, A261.863/2020, giltigt t.o.m.
2023-07-09
Förordnandeområdet för respektive geografiska objekt, utgörs av samtliga ytor som
allmänheten har tillträde till, vid följande objekt:
Medborgarplatsen
Förordnandeområdet tar sin början vid hörnet av korsningen Götgatan 56 och Folkungagatan 45, och går i nordlig riktning längs med trottoarens yttre kant fram till den
södra fasaden av fastigheten vid Götgatan 48 (sommartid fram till uteserveringens
avgränsning). Från Götgatan 48, går området vidare i västlig riktning i en tänkt linje
mellan fasaden av Götgatan 48 och fasaden av Medborgarplatsen 25-21. Vid Medborgarplatsen 23-21 fortsätter området i nordlig riktning längs med fasaden av fastigheten Göta Ark 18:1, vidare i västlig riktning förbi trapporna till Banbrinken och
längs med gränsen till fastigheten Högbergsgatan 49-53. Vid Högbergsgatan 51, inklusive hela Johan Helmich Romans park, går området vidare i västlig riktning längs
med den södra gränsen till fastigheten Högbergsgatan 49-53, och därefter i sydlig
riktning längs med den östra gränsen till fastigheten vid Högbergsgatan 59. Vid det
sydöstra hörnet av Högbergsgatan 59 fortsätter området längs med den södra fastighetsgränsen i västlig riktning, och följer den västra fastighetsgränsen i nordlig riktning mot den södra gränsen av fastigheten Högbergsgatan 63-65. Från det sydvästra
hörnet av fastigheten Högbergsgatan 63-65 löper området vidare i sydlig riktning
längs med fastigheten Stiftelsen 1:1/Björngårdsgatan 23. Från den sydvästra fastighetsgränsen av Björngårdsgatan 23 i sydöstlig riktning, förbi Fatbursgatan 1 och fortsättningsvis i sydlig riktning längs med den inre, nordliga fasaden av fastigheten
Fatbursbågen 1:1, fram till dess nordöstra hörn. Vid det nordöstra hörnet av Fatbursbågen 1:1, fortsätter området i östlig riktning, längs med fasaderna, fram till det nordöstra hörnet av fastigheten Fatburen 1:1/Medborgarplatsen 4. Vid Medborgarplatsen 4
går området i sydlig riktning längs med den östra fasaden, fram till den yttre trottoarkanten vid Medborgarplatsens sydvästra hörn, intill Folkungagatan. Där Medborgarplatsen möter Folkungagatan fortsätter området med hela trottoarens bredd fram till
områdets startpunkt, vid korsningen Folkungagatan 45 och Götgatan 56.
I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 07:00 – 00:00.
Drakenbergsparken
Förordnandet tar sin början vid korsningen Bergsunds Strand/Hornstulls Strand och
sträcker sig vidare i sydöstlig riktning längs med Hornstulls Strand. Mitt under brofästet till Liljeholmsbron sträcker sig området i en tänkt linje i nordöstlig riktning ca
60 meter under brofästet för att sedan vända i sydöstlig riktning ca 30 meter. Därefter
fortsätter området i en tänkt linje längs med bostadsfastigheterna, på Hornsgatan och
Drakenbergsgatan som vetter mot Drakenbergsparken, upp t.o.m. Drakenbergsgatan
51. Från Drakenbergsgatan 51 sträcker sig området i sydlig riktning till Hornsvikssti-
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gen. Därefter Hornsviksstigen i sydöstlig riktning till korsningen (Lignagatan)/Skarpskyttestigen. Området följer sedan Skarpskyttestigen fram till vattnet vid
Liljeholmsviken/Årstaviken och omfattar då även grässlänten mellan Tanto koloniområde och Skarpskyttestigen. Därefter sträcker sig området längs med strandlinjen/kanten fram till Bergsunds Strand och vidare österut till korsningen och startpunkten Bergsunds Strand/Hornstulls Strand.
I detta område finns ett särskilt behov av ordningshållning mellan kl. 10:00 – 00:00.

Södersjukhuset, A118.193/2020, giltigt t.o.m. 2022-04-21
Förordnandeområdet utgörs av Södersjukhusets samtliga byggnader inom angivet
område och tar sin början vid korsningen Ringvägen/Sjukhusbacken och går i sydlig
riktning fram till korsningen Sjukhusbacken/Sachsgatan 2. Vid Sachsgatan 2 går
området längs med hela Sachsgatans sträckning i sydlig och sydvästlig riktning fram
till Sachsgatan 10, där området sedan fortsätter i en tänkt linje i västlig riktning förbi
Sachsgatan 11:s sydliga fasad och därefter vidare fram till Jägargatan 22. Från Jägargatan 22 fortsätter området i västlig och därefter i nordvästlig riktning längs med
Jägargatans västra trottoar ända upp till korsningen vid Tantogatan 17. Från Tantogatan 17 går området vidare i nordöstlig riktning fram till korsningen vid Marmorgatan 1, där området fortsätter i sydöstlig riktning längs med Marmorgatans östra trottoar fram till Marmorgatan 11–13. Vid Marmorgatan 11–13 går området i en tänkt
linje i nordöstlig riktning förbi Sjukhusbacken 13 och vidare ner till Sjukhusbacken
22. Därifrån fortsätter området längs med Sjukhusbacken i östlig riktning ända ned
till startpunkten vid korsningen med Ringvägen.
Området utgörs av Södersjukhusets samtliga byggnader inom det angivna området
dit allmänheten har tillträde, såsom t.ex. entréer, receptioner, akutmottagningar, övriga öppna mottagningar med tillhörande väntrum, korridorer, passager, toaletter,
trappor och hissar.
Beslutet omfattar inte områden inom sjukhuset dit allmänheten inte har tillträde
såsom patientsalar, behandlingsrum, kontor och övriga personalutrymmen. Vidare
omfattas inte heller fastigheter med bostadshus och tillhörande områden, Årstaviken
Hotell eller fastigheten för förskolan Sachsgatan.
Förordnandet omfattar inte busshållplatser inom området då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV.

Södertälje kommun/centrum, A525.375/2020, giltigt t.o.m. 2023-01-15
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten har tillträde till och innesluts
av följande gator; från korsning Turingegatan/Nygatan fram till Mälarbron, vidare
från Mälarbron längs kanalen fram till korsningen Saltsjögatan/Lovisinsgatan (inte
området på holmen, se karta). Från korsningen Saltsjögatan/Lovisinsgatan fram till
Nedre Torekällgatan, vidare från korsningen Lovisinsgatan/Nedre Torekällgatan fram
till Nygatan, från korsningen Nedre Torekällgatan/Nygatan fram till korsningen Nygatan/Turingegatan. Därutöver ingår parkeringsgaraget på Lovisinsgatan 3, gångbron
från Lunagallerian fram till S:ta Ragnhildsgatan samt socialtjänstkontoret på Nygatan
19-23 våning 1 samt Nygatan 23 B våning 0-4 dit allmänheten har tillträde. Beslutet
gäller även butikslokaler och hotell som har ingång på ena sidan och utgång på andra
sidan fastigheten.
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Där alkoholservering sker t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § (1980:580) om ordningsvakter. Förordnandet omfattar inte perronger, hållplatser och liknande då de omfattas av Storstockholms Lokaltrafik (SL)
separata förordnande enligt
3§ LOV.

Södertälje Sjukhus, A454.924/2019, giltigt t.o.m. 2022-11-04
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Södertälje sjukhus, så som entréer, receptioner, hissar, trappor, väntrum, korridorer och
allmänna toaletter. Området avgränsas utomhus av trottoarernas ytterkanter vid Rosenborgsgatan i norr, Erik Dahlbergs väg i öster, Doktorsvägen i söder och Lagmansvägen i väster.
Förordnandet gäller ej patientsalar, behandlingsrum, kontor eller övriga personalutrymmen eller andra utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde.

Tellusområdet, Vallentuna, A295.386/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-24
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Tellusområdet, Vallentuna. Området omsluts av följande gator: Efter rondellen vid
Industrivägen 2 fram till korsningen Industrivägen/Gymnasievägen. Längs med
gång- och cykelvägen som löper parallellt med Roslagsbanan fram till Åby gata 4.
Från Åby gata 4 fram till korsningen vid Åby 1. Från Åby gata 1 längs med entréfasaden av Korallens vårdboende och entrésidan av Korallens husläkarmottagning
(Åby gata 6). Från hörnet av Korallens husläkarmottagning fram till korsningen vid
gång- och cykelvägen. Från gång- och cykelvägen jämsides Tellusvägen/Vallentuna
sporthall fram till Smidesvägen 5. Från Smidesvägen 5 fram till rondellen (Industrivägen 2). Från rondellen till Angarnsvägen fram till rondellen (Banvägen/Stockholmsvägen/Industrivägen) fram till Industrivägen.
Förordnandeområdet omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så som t.ex. kontor, transportgångar, personalutrymmen och liknande platser.
Beslutet omfattar ej affärsbutiker, restauranger och skolor/skolgård under skoltid.

Tumba Centrum, A534.545/2018, giltigt t.o.m. 2021-11-16
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till vid Tumba
Centrum, så som entréer, trappor, allmänna toaletter etc. Området avgränsas av
gångbron över KP Arnoldssons väg och järnvägen, mellan Tumba Centrum och
Tumba station. Under gångbron, fortsätter området vid entrén till Tumba Centrum, i
pelargången under taket, med hela trottoarens bredd. Vid fastighetens nordöstra
hörn, går området med trottoarens bredd i västlig riktning längs med K P Arnoldssons väg, fram till korsningen med Grödingevägen. Från korsningen vid Grödingevägen, fortsätter området i sydlig riktning vidare in på Gröndalsvägen, längs med
den östliga trottoarens yttre kant, ända fram till den trappa som följer den västliga
gränsen för Pingstkyrkans fastighet vid Gröndalsvägen 9 (Apotekaren 7:1). Från
trappan längs med Pingstkyrkans västliga gräns, fortsätter området i nordlig riktning
fram till vägen som leder till/från parkeringshuset, och ansluter till vägen som går
mellan Tumba Torg 1 och K P Arnoldssons väg 1A, med den västra trottoarens yttersta kant som gräns, och avslutas vid startpunkten, d.v.s. entrén till Tumba Centrum, i pelargången under taket.
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Förordnandeområdet inkluderar ej utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har
tillträde, så som bostadshus, kontors- eller personalutrymmen. Området inkluderar
inte heller objekt som redan omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s) separata
förordnande (A417.967/2016). Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller
bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Tumba Kommunalhus och socialförvaltningen, A082.172/2019, giltigt t.o.m.
2022-04-10.
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten normalt sett har tillträde, så som entréer, entréhallar, receptionsområden, hissar, korridorer, offentliga
toaletter, caféet samt trappor och trapphus på samtliga våningsplan på Munkhättevägen 45 och socialförvaltningens lokaler på Munkhättevägen 49-51.
Utomhus gäller förordnandeområdet runt fastigheterna, från de båda husfasaderna
och 2 meter ut ifrån huskroppen. Vid kommunalhusets entré, inkluderas även den
gångväg som leder direkt ut till Munkhättevägen, och den östra trottoaren som leder
söderut mot socialförvaltningen på Munkhättevägen 49-51. Även gångvägen fram
till socialförvaltningens entré ingår i området.
Förordnandet gäller inte för ytor dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, såsom
tjänsterum, personalutrymmen eller samtals/besöks/mötesrum.

Tyresö centrum, A496.943/2020, giltigt t.o.m. 2023-05-23
Förordnandeområdet utgörs av de allmänna ytorna inom området för Tyresö centrum, så som entréer, trappor, hissar, parkeringsgarage, parkeringsplatser och lastbryggor. Området innesluts av nedan angivna gator:
Området tar sin början vid korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen och följer
Bollmoravägen i sydlig riktning med muren och staketet på Bollmoravägens västra
trottoar som ostlig gräns, ända ner till korsningen Bollmoravägen/Myggdalsvägen.
Vid korsningen Bollmoravägen/Myggdalsvägen tar trottoarkanten vid som gräns i
sydlig riktning ända in under överdäckningen över Bollmoravägen och vidare fram
på den västra sidan av överdäckningen ända fram till det sydvästra hörnet av centrumanläggningen vid Västrangränd 16. Från Västangränd 16 fortsätter området i
sydvästlig riktning nedför trappan och runt fastigheten, inklusive grönytan, fram till
gångvägen. Från gångvägen går området i en tänkt linje i nordvästlig riktning tills
den möter Dalgränd, vid lastkajerna. Vid lastkajerna följer området Dalgränds östra
kant i nordlig riktning upp till parkeringsytan vid ICA Kvantum, där området går
längs parkeringsytans västra kant fram till korsningen med Regnbågsgatan. Från
korsningen vid Regnbågsgatan följer området Regnbågsgatans södra trottoar, fram
till Bollmorahallens nordöstra hörn där området följer en tänkt rak linje ner till i
höjd med Forellskolans sydvästra hörn. Från Forellskolans sydöstra hörn fortsätter
området en tänkt linje i östlig riktning fram tills linjen möter Östangränd. Vid
Östangränd går området vidare längs med Östrangränds norra trottoar fram till
startpunkten vid korsningen Regnbågsgatan/Bollmoravägen.
Vid korsningen Bollmoravägen/Myggdalsvägen går området dessutom vidare i
sydostlig riktning och inkluderar fastigheterna Bollmora 2:585:1, Bollmora
2:585:2, Bollmora 2:582:1, Forellen 20.1, Forellen 20:2, Forellen 21:1, Forellen
22:1, Forellen 22:2, Forellen 22:3 och Forellen 23:1, samt överdäckningen av
Bollmoravägen.
Förordnandet avser inte de ytor där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, då
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bevakning med ordningsvakter på sådana platser sker i enlighet med 2 § LOV. Förordnandet omfattar inte heller ytor för busshållplatser, busstorg etc. då dessa ingår i
Storstockholms lokaltrafiks (SL) separata förordnande.

Täby Centrum, A193.031/2020, giltigt t.o.m. 2022-03-19
Förordnandeområdet utgörs av alla ytor dit allmänheten har tillträde inom Täby
Centrumanläggning, inklusive entréer, trappor, rulltrappor, trapphus, hissar, toaletter, lastkajer, kulvertar, servicegångar och parkeringsytor (Entré A, Järvenpääparkeringen, kallgaraget vid Gustaf Bergs väg). I området ingår även utomhusmiljöer
så som Täby Torg, Esplanaden (hela väg- trottoar- och gångbaneytan mellan fastigheterna på respektive sida av vägen), Biblioteksgången för sträckan mellan Täby
Centrum Doktorn och Järvenpääparkeringen, samt hela gångstråket i sydöstlig riktning från rondellen Gustaf Bergs väg/Stora Marknadsvägen 15 ner till rondellen
Stora Marknadsvägen 15 och Göran Elgfelts gata. Från rondellen går området vidare längs med Göran Elgfelts gata i nordvästlig riktning fram till korsningen med
Tiundagränd, vidare i västlig riktning fram till Attundagränd och ut till Attundavägen mellan nr. 10 och 12. Från Attundavägen 12 fortsätter området i nordvästlig
riktning med den norra sidans trottoar som gräns, fram till korsningen Attundavägen 16 och Esplanaden, inklusive ytan mellan Täby Kommunhus och biblioteket,
samt trappan upp till Biblioteksgången.
Förordnandet gäller inte platser eller ytor dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så som t.ex. bostäder, kontors- och personalutrymmen. Förordnandet inkluderar inte busshållplatser, eller entréer, vänthallar, gångar eller perronger vid spårbunden trafik då dessa omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande enligt 3 § LOV. Där alkoholservering sker gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § LOV.

Täby Kommunhus, A295.418/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-31
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till inom
Täby kommunhus, så som t.ex. entrén, receptionen, offentliga toaletter. Utomhus
gäller förordnandet vid fastighetens entré, fram till trottoaren och längs med hela
entrésidan med 3 meters bredd.
Förordnandet omfattar ej utrymmen dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så
som t.ex. samtalsrum, mottagningsrum, personalutrymmen och tjänsterum/kontor.

Valsta Centrum, A043.989/2019, giltigt t.o.m. 2022-02-11
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till
inom centrumområdet, och avgränsas av följande gator: Från korsningen Mjölnergatan/Hammargatan, i nordlig riktning fram till Mjölnergatans slut och upp till
Valstaskolans sydliga fasad. Från Valstaskolans sydliga fasad, fortsätter området i
västlig riktning längs med gång- och cykelbanans sydliga gräns, bort mot Valsta
sporthall, fram till att gång/cykelvägen svänger norrut. Från gång/cykelvägens sväng
mot norr, fortsätter området i nordlig riktning, längs gång/cykelvägen, ända fram till
Brage förskola (Bragegatan 12, fastighet Ekilla 6:1), fram till korsningen direkt norr
om fastigheten. I korsningen viker området av österut och följer gång/cykelbanan i
östlig och därefter sydöstlig riktning ända fram till korsningen Bragegatan/Hammargatan. Från korsningen Bragegatan/Hammargatan går området vidare
fram till korsningen Hammargatan/Mjölnergatan. Bevakningsområdet inkluderar
allmänna platser så som entréer, trappor och allmänna toaletter.
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Förordnandeområdet omfattar ej platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så som personalutrymmen, lagerlokaler eller kontor. Området omfattar inte
heller Valstaskolan med tillhörande skolgård, eller Brage förskola med tillhörande
fritidsgård under skolornas respektive öppettider. Bevakningsområdet omfattar inte
heller Valsta kyrka.

Vasamuseet, A507.138/2018, giltigt t.o.m. 2021-11-28.
Förordnandeområdet utgörs av de ytor som allmänheten äger tillträde till inom museibyggnaden, så som entrén, entréhallen, museibutiken och allmänna toaletter. Utomhus omfattar förordnandet området runt museet, från hörnet av fastighetens norra
fasad vid Galärparken, vidare i en tänkt vågrät linje i östlig riktning fram till rondellens västra kant vid Galärvarvsvägen. Från den västra kanten av rondellen vid Galärvarvsvägen, går området i sydlig riktning längs med gångvägens östra kant, ända
fram till den asfalterade ytan vid museets sydöstra sida. Hela den asfalterade ytan
ingår i förordnandeområdet, liksom vägen ner till Djurgårdsvägen i söder och vidare
i västlig riktning med hela kajens bredd, inklusive piren med tillhörande museifartyg, fram till fastighetens sydvästra hörn. Vid fastighetens sydvästra hörn, utgör den
gångväg som går i nordlig riktning förordnandeområdets gräns ända fram till startpunkten vid fastighetens nordliga fasad.
Förordnandet omfattar inte områden dit allmänheten inte har tillträde, så som personalutrymmen, eller kontor. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, sker ordningshållningen i enlighet med 2 § LOV.

Viking Line Terminalen, Stadsgården, A279.193/2020, giltigt t.o.m. 202308-31
Förordnandeområdet utgörs av terminalbyggnaden och terminalområdet på Tegelviksplan, avgränsat av staketen mot Stadsgårdsleden, Londonviadukten, Fåfängan
och kajen mot Saltsjön. Beslutet omfattar de utrymmen inom ovan angivet område
dit allmänheten äger tillträde, inkluderat infarten från Londonviadukten. Beslutet
omfattar inte kontorsrum och personalutrymmen dit allmänheten normalt sett inte
har tillträde.

Väsby centrum, A590.562/2020, giltigt t.o.m. 2023-04-21
Bevakningsområdet utgörs av de utrymmen allmänheten har tillträde till i centrumanläggningen. I området ingår Dragonvägen med avgränsning parkeringsplatsens ytterkant samt Kyrkvägen, Arkadstigen och Drabantvägen, avgränsning vid husliven. Förordnandeområdet går i direkt kant med centrala Upplands Väsbys förordnande
(A511.863/2019) som gränsar till Kyrkvägen samt de parkeringsplatser och garage
som allmänheten har tillträde till i anslutning till centrumanläggningen. Bevakningsområdet omfattar inte personalutrymmen och kontor dit allmänheten normalt sett inte
har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 § lag (1980:578) om ordningsvakter.

Västermalmsgallerian, A092.611/2020, giltigt t.o.m. 2023-03-20
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen som allmänheten har tillträde till inom
shoppinganläggningen, så som allmänna toaletter, trappor, rulltrappor innanför entrédörrarna till gallerian, samt trappor, rulltrappor till den inbyggda tunnelbaneentrén i
gatuplan (korsningen S:t Eriksgatan/Fleminggatan), lastkajer samt garagets övre och
nedre plan. Utomhus ingår ytan längs med fastighetens fasad ut till trottoarkanten i
västlig riktning utmed Fleminggatan nr. 48-50, i nordlig riktning längs med S:t Eriks-
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gatan 45-51, inklusive trapphusen på S:t Eriksgatan 47 och Fleminggatan 48, samt i
västlig riktning längs Alströmergatan 1-3.
Förordnandet avser inte personalutrymmen, kontor eller liknande ytor dit allmänheten inte har tillträde. Innanför dörrarna till vänthallar/entréer till tunnelbanan och
busshållplatser, gäller Storstockholms Lokaltrafiks (SL) separata förordnande. Där
alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § LOV.

Vårberg Centrum, A149.681/2018, giltigt t.o.m. 2021-03-31
Förordnandeområdet utgörs av området inom Vårberg Centrum. Området utgörs av
de ytor som allmänheten äger tillträde till inom Vårberg Centrum, avgränsat av Vårholmsbackarna i riktning norrut från korsningen med Vårbergsplan, fram till korsningen mellan Vårholmsbackarna och Fjärdholmsgränd. Från Fjärdholmsgränd med
fortsättning i östlig riktning, fram till vändplanen vid Fjärdholmsgränd. Från vändplanen går en gångväg i sydlig riktning ner till Vårbergsplan i söder. Från gångvägens
anslutning till Vårbergsplan, i västlig riktning, fram till slutpunkten vid korsningen
mellan Vårholmsbackarna och Vårbergsplan.
Beslutet omfattar inte platser inom ovan nämnda område dit allmänheten normalt sett
inte äger tillträde, såsom kontor och personalutrymmen.

Vällingby Centrum, A055.172/2021, giltigt t.o.m. 2022-03-19
Förordnandeområdet har delats in i två delar – Vällingby centrum och Solursparken
– och utgörs av de ytor som allmänheten normalt sett har tillträde till, såsom gator,
vägar, trappor, hissar, allmänna toaletter etc.
Vällingby Centrum
Området tar sin början vid korsningen Årevägen/Vittangigatan och går i nordvästlig
riktning längs Vittangigatan fram till korsningen vid Älvkvarnsstenarna och korsningen Vällingbyplan/Vittangigatan där området går vidare västerut på Vittangigatan
fram till korsningen mellan Vittangigatan/Vittangiplan. Vid korsningen Vittangigatan/Vittangiplan fortsätter området i nordvästlig riktning, med stenmuren som gräns
i väster, längs Vittangiplan ända fram till Vittangiplan 38. Området går sedan vidare
i en tänkt linje i nordvästlig riktning, förbi Vittangigatan 20 A. Vid det nordvästra
hörnet av Vittangigatan 20 A, viker området av västerut, ut till och med den östra
trottoaren, och går vidare i nordvästlig riktning fram till Vittangigatan 28 där området tar av i östlig riktning, inklusive hela Albert Aronsons torg, fram till trappan som
leder i nordöstlig riktning, parallellt längs med Vällingby kyrkas fasad, ner mot Kirunaplan. Vid Kirunaplan är förordnandet dikt an till SL:s förordnandeområde för
busstorget och tunnelbanenedgångarna. Vid Pajalagatan 48 går området vidare i
nordvästlig riktning, längs med fastighetens fasad och vidare i en tänkt linje frakt
fram, i två nivåer, med Frostviksgatan 3-5 i nedre nivån och följer Frostviksgatans
böj, med helan gatans bredd inklusive trottoarerna på båda sidor, i östlig riktning
fram till korsningen mellan Frostviksgatan/Ångermannagatan 183 A. Vid Ångermannagatan 183 A går området vidare över gatan till i höjd med Ångermannagatan
174, med hela gatans bredd. Området fortsätter därifrån i sydvästlig riktning, med
hela gatans bredd, ner till Ångermannagatan 158. Vid Ångermannagatan 158-156
inkluderas även gång- och cykelvägen som går på marknivå under Ångermannagatan och mynnar ut i den lilla torgytan framför Solursparken. Hela ”torgytan” ingår i
förordnandet. Från Ångermannagatan 156 fortsätter området i sydvästlig riktning
längs med Ångermannagatan med dess hela bredd, inklusive hela Solursgaraget,
vidare ner till korsningen med Åregatan. Vid korsningen Ångermannaga-
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tan/Åregatan, följer området Ångermannagatan i sydlig riktning, i en tänkt linje med
det sydöstra hörnet av fastigheten Vilhelminagatan 21. Vid Vilhelminagatan 21 går
området med hela vägens bredd längs i sydlig riktning ner till Vilhelminagatan 7.
Vid Vilhelminavägen 7. Vid Vilhelminagatan 7 fortsätter området i västlig riktning,
med hela vägens bredd upp till korsningen med Årevägen 12-10. Vid korsningen
med Årevägen 12-10 viker området av i nordlig riktning fram till startpunkten vid
korsningen Årevägen/Vittangivägen.
Solursparken
Solursparken inramas av en gång- och cykelväg. Förordnandet omfattar hela parken,
samt gång- och cykelvägen som ramar in parken med dess hela bredd. Området ligger dikt an till Vällingby centrums förordnandeområde. De ansluter till varandra vid
den lilla ”torgytan” framför parken där gång- och cykelvägen som sträcker sig på
marknivå mellan Ångermannagatan 158-156 delar sig i nordvästlig och sydöstlig
riktning.
Förordnandet för Solursparken gäller för perioden 1 april – 30 september 2021, mellan kl. 09:00 – 22:00.
Förordnandeområdena omfattar inte personalutrymmen, kontor eller andra områden
dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter enligt 2 § LOV. Förordnandet omfattar
inte heller ytor innanför entrédörrar/entréytor/vid nedgångar till tunnelbanestationen,
perrongen, trappor, rulltrappor eller hissar, och inte heller vid busstorg/busshållplatser. Dessa objekt omfattas av Storstockholms Lokaltrafiks (SL:s)
separata förordnande.

Värmdö kommunhus, A197.042/2019, giltigt t.o.m. 2022-05-13
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen inomhus dit allmänheten normalt sett
har tillträde, så som entréer, receptioner, vänthallar, allmänna toaletter, hissar, trappor
och trapphus.
Utomhus avses den yta som utgörs av fastigheterna Ösby 1:90 och Ösby 1:78. Fastigheterna omgärdas av Skärgårdsvägen från rondellen vid Skänkelvägen, fram till rondellen vid Skogsbovägen, därefter längs Skogsbovägen i nordlig riktning fram till och
med parkeringsytan söder om fastigheten Ösby 1:88, och öster om Ösby 1:91, och
vidare ner på Skogsbovägen i sydlig riktning fram till startpunkten vid rondellen
Skärgårdsvägen/Skänkelvägen. I förordnandeområdet ingår även parkeringsytan mitt
emot Ösby 1:78 i östlig riktning.
Förordnandet gäller inte områden dit allmänheten normalt sett inte har tillträde så som
t.ex. personalutrymmen, mötes- besöks- eller samtalsrum. Vid offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster gäller 2 § LOV.

Westfield Mall of Scandinavia, A556.966/2020, giltigt t.o.m. 2022-03-19
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen i centrumanläggningen som allmänheten
har tillträde till inklusive garage och parkeringsytor i direkt anslutning till centrumet.
Bevakningsområdets sydvästra gräns går längs med Evenemangsgatan, från Vintervägen till Stjärntorget. Området vid Stjärntorget inkluderar trappan som leder upp/ned
mellan Stjärntorget och SEB-husen. Körbanor och trottoarer på båda sidor om ovan
nämnda gata och väg ingår också i bevakningsområdet. I norr ingår området mellan
Evenemangsgatan och Råsta Strandväg, d.v.s. Arenatorget och Putte Kocks plats.
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Friends Arena och Målbron, mellan Stjärntorget och Solna pendeltågsstation, ingår
inte i bevakningsområdet.
Beslutet gäller inte kontor, personalutrymmen och bostäder. Förordnandet avser inte
de ytor inom eller direkt utanför fastigheten där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, uteserveringar, där gäller bevakning med ordningsvakter i enlighet med 2 §
LOV.

Åhléns City, Stockholm, A444.104/2019, giltigt t.o.m. 2022-11-01
Förordnandeområdet utgörs av de utrymmen dit allmänheten har tillträde såsom entréer, samt de trottoarer som omger huset, rulltrappor, trappor samt hissar och toaletter. Beslutet avser varuhusets våningsplan, överbyggnaden vid Drottninggatan inklusive garaget, de två nedersta planen samt infart för fordon och gående från Mäster
Samuelsgatan 61. Beslutet gäller ej personalutrymmen samt kontor.

Åkersberga Centrum, A331.665/2018, giltigt t.o.m. 2021-08-14
Förordnandeområdet utgörs av samtliga ytor som allmänheten äger tillträde till vid
Åkersberga centrum, Österåkers kommun. Området innesluts av följande gator: Från
korsningen Margretelundsvägen/gång- och cykelvägen vid Rikets Sal fram till
Västra Banvägen 24 B. Från Västra Banvägen 24 B, fortsätter området längs med
järnvägsspåret i nordvästlig riktning fram till Stationsvägen 2, vidare i sydlig riktning till Västra Banvägen 12. Från Västra Banvägen 12 längs med Västra Banvägen
i västlig riktning fram till Västra Banvägen 6 A. Därefter från Västra Banvägen 6 A i
nordlig riktning längs med gång- och cykelvägen fram till järnvägen. Vidare fortsätter området längs med järnvägen i västlig riktning fram till kanalen. Från kanalen i
nordlig riktning upp till Roslagsvägen (väg 276). Från Roslagsvägen fram till
Åkersbergatunnelns infart och därefter i en tänkt linje direkt norrut, till vägen som
går emellan fastigheterna Bergavägen 2 och Bergavägen 4. Från vägen som går mellan Bergavägen 2 och Bergavägen 4, går en gångväg i östlig riktning fram till vändplanen vid Apoteksvägen. Från Apoteksvägens vändplan, i nordlig riktning, fram till
korsningen Apoteksvägen/Bergavägen. Från korsningen Apoteksvägen/Bergavägen
fortsätter området i östlig riktning fram till korsningen Bergavägen/Ebjörns väg. Följ
Ebjörns väg fram till vändplanen vid Österåkers gymnasium och därefter ytterligare
30 meter i östlig riktning fram till en T-korsning av gång- och cykelbanor. Från Tkorsningen av gångbanor fortsätter området i en tänkt diagonal linje, ca 170 meter i
sydvästlig riktning över grusplanen fram till gångvägen vid Lennart Neckmans väg
16. Från gångvägen vid Lennart Neckmans väg 16, fortsätter området ca 80 meter
västerut fram till Lennart Neckmans väg 14. Från Lennart Neckmans väg 14 löper
området i sydlig riktning, längs med gångbanan ner till Bergaparksvägen 54. Vid
Bergaparksvägens garagebyggnader sträcker sig därefter området österut längs med
Roslagsvägens norra kant fram till rondellen på Roslagsvägen (väg 276). Från rondellen vid Roslagsvägen, vidare söderut in på infarten till Margretelundsvägen. Från
infarten till Margretelundsvägen, sträcker sig området längs med Margretelundsvägen i sydlig riktning fram till gång- och cykelbanan vid Rikets Sal.
Förordnandeområdet omfattar ej de platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde, så som t.ex. kontor, transportgångar, personalutrymmen i affärer/butiker och
skolor/skolgårdar under skoltid.

Älvsjö Torg, A325.676/2019, giltigt t.o.m. 2022-08-29
Förordnandeområdet utgörs av trottoarer/vägbana (allmänna ytor) enligt följande
beskrivning/karta:
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Älvsjö Stationsgata, mellan Johan skyttes väg och Pendlargatan. Längs hela Pendlargatans sträckning. Götalandsvägen, mellan Pendlargatan och Johan Skyttes väg. Johan skyttes väg, mellan Götalandsgatan och Älvsjö Stationsgata. Allmänna ytor som
innesluts av angivna gator/vägar.
Pendeltågsstation, tunnelbanestation och busshållplatser ingår inte i beslutet då dessa
omfattas av separat förordnande för Storstockholms lokaltrafik, SL.
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Lokalpolisområde Gotland:
Visby/Abborren 9 och Visby/Korpen 5, A258.424/2018, giltigt t.o.m 2021-0619
Visby Abborren 9
Förordnandeområdet utgörs av det område som allmänheten har tillträde till såsom
entré, allmänna toaletter samt trapphus och som innesluts av följande gator: Från
korsning Lasarettsgatan/Snäckgärdsvägen fram till korsningen Snäckgärdsvägen/Vikingagatan. Från korsningen Snäckgärdsvägen/Vikingagatan fram till korsningen Vikingagatan/pilängsgatan. Från korsningen Vikingagatan/ Pilängsgatan fram
till korsningen Pilängsgatan/Spitelgatan. Från korsningen Pilängsgatan/Spitelgatan
fram till korsningen Spitelgatan/St Göransgatan. Från korsningen Spitelgatan/St Göransgatan fram till korsningen S:t Göransgatan/Lasarettsgatan. Från korsningen Lasarettsgatan/St Göransgatan fram till korsningen Lasarettsgatan/Snäckgärdsvägen.
Beslutet omfattar ej enskilda tjänsterum, behandlingsrum, personalutrymmen och
liknande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Avgränsning av området sker av inre trottoarkanter.
Visby Korpen 5
Förordnandeområdet utgörs av det område som allmänheten har tillträde till såsom
entré, allmänna toaletter samt trapphus och som innesluts av följande gator: Från
korsningen Birkagatan/Norra Hansegatan fram till korsningen Norra Hansegatan/Brömsebroväg. Från korsningen Norra Hansegatan/Brömsebroväg fram till korsningen Brömsebroväg/Tjelvarvägen. Från korsningen Brömsebroväg/Tjelvarvägen
fram till korsningen Tjelvarvägen/Birkagatan. Från korsningen tjelvarvägen/ Birkagatan fram till korsningen Birkagatan/Norra Hansegatan.
Beslutet omfattar ej enskilda tjänsterum, behandlingsrum, personalutrymmen och
liknande platser dit allmänheten normalt sett inte har tillträde. Avgränsning av område sker av inre trottoarkanter.

Östercentrum, busstationen och bussparken Visby, A546.075/2019, giltigt
t.o.m. 2022-12-15
Förordnandeområdet utgörs av ytor dit allmänhet normal sett äger tillträde till inom
det område som innersluts av följande gator. Från korsningen Skolportsgatan/Solbergagatan, övergående i Norra Hansegatan fram till korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan. Från korsningen Norra Hansegatan/Jägargatan fram till Tkorsningen Kung Magnus väg. Från T-korsningen Jägargatan/Kung Magnus väg fortsätter området i en tänkt linje över grönområdet in till ringmuren i höjd med Klinttorget 6. Vid Kllinttorget 6, längs med ringmuren i sydvästlig riktning fram till Södra
Murgatan 6, i höjd med Fängelsetornet Kajsarn. Från Södra Murgatan/Fängelsetornet
Kajsarn, går avgränsningen i en tänkt linje i sydöstlig riktning fram till Kung Magnus
väg 1. Från Kung Magnus väg 1 går området vidare i nordlig riktning fram till korsningen mellan Kung Magnus väg/Skolportsgatan. Från korsningen Kung Magnus
väg/Skolportsgatan, går området i östlig riktning tillbaka till dess början, vid korsningen mellan Skolportsgatan/Solbergagatan.
Där alkoholservering sker, t.ex. restauranger, gäller bevakning med ordningsvakter i
enlighet med 2 § LOV.

