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TILLSTÅNDSBEVIS

Enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2018-09-14
Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 2 Mitt RA
Annica Hedin Larsson 010-567 68 72
Assistent

Diarienummer

A306.808/2018
Saknummer

522
ordningslagen (1993:1617)

lokala föreskrifter

Sökandens namn och postadress

UPPSALA UNIVERSITET
LITTERATURVETENSKAPLIGA INSTITUTION
BOX 632
751 26 UPPSALA
Handläggare

Annica Hedin Larsson 010-567 68 72

Sökandens E-postadress

otto.fischer@littvet.uu.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr
Slag av tillställning/sammankomst/anordning

Tid

2018-09-17 -- 2018-10-01
Plats

Kommun

Svandammen, Uppsala

Uppsala

Ansvarig fysisk person

Otto Fischer tel:070-849 23 44
Särskilda villkor

UPPLYSNING:
Polismyndigheten förbehåller sig rätten att ändra och/eller meddela nya villkor om det behövs för att upprätthålla
ordning och säkerhet.
Kommunens yttrande gällande markupplåtelsen framgår av bifogad bilaga.
Kommunens beslut kan överklagas. Överklagandet ska i sådana fall ske enligt 13 kap. kommunallagen
(2017:725).

Polismyndighetens underskrift
Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Datum

2018-09-14

Ort

Uppsala

Namnförtydligande

Annica Hedin Larsson (digital signering)
Sändlista:

Uppsala kommun

Namnteckning

Upprättad av Annica Hedin Larsson, 2018-09-14

BEGAGNANDE AV OFFENTLIG PLATS - Frigolitbokstäver i dammen
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TILLSTÅNDSBEVIS

enligt ordningslagen / lokala föreskrifter
Datum

2018-09-14

Diarienummer

A306.808/2018

Polismyndigheten
Förvaltningsrätt 2 Mitt RA
Annica Hedin Larsson 010-567 68 72
Assistent
Hur man överklagar Polismyndighetens beslut
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det.

Polisen 510.20 Ver. 2016-04-21/5

Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre
veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten
avvisa överklagandet.
Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras.
Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som
ska pröva överklagandet.

Postadress
BOX 3007
UPPSALA

Besöksadress
SVARTBÄCKSGATAN 49

Telefon
114 14
Telefax

E-post

Upprättad av Annica Hedin Larsson, 2018-09-14

Skriv i så fall till polismyndigheten och ange:
1. Ärendets diarienummer
2. Ditt namn, adress och telefonnummer
3. Varför du anser att beslutet ska ändras
4. Vilket beslut du hade tänkt dig

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Handläggare

Datum

Traore Lise-Lotte

2018-09-14

Diarienummer

GSN-2018-2713
Ert diarienummer

A306.808/2018

Polismyndigheten
Box 3007
750 03 Uppsala

Yttrande över ansökan om tillstånd att nyttja offentlig plats
Stadsbyggnadsförvaltningen tillstyrker markupplåtelsen, ansökan från Uppsala Universitet,
Litteraturvetenskapliga institutionen om uppsättning av konstverk i Svandammen.
Villkor för upplåtelsen
Platsen ska flera gånger dagligen kontrolleras för att samla in eventuella frigolitceller eller
bitar som kan ha lossnat från konstverket samt tillsyn av linor.
Framkomligheten ska beaktas. Gångvägar får inte blockeras.
Ingen fordonsuppställning får förekomma på platsen.
Inga ingrepp får göras på markbeläggningen eller de träd som ingår i området. Eventuella
skador på mark och träd kommer att återställas på tillståndshavarens bekostnad. Ingenting får
fästas på eller i de träd som ingår i området.
Efter nyttjandet ska platsen städas. Uppsamlat skräp får inte läggas i kommunens
papperskorgar utan ska bortföras från platsen.
Upplysningar
Stadsbyggnadsförvaltningen påtar sig inga som helst kostnader i samband med
markupplåtelsen.
Stadsbyggnadsförvaltningen tar inte på sig något arbetsmiljöansvar med anledning av
markupplåtelsen.

Rev 2018-08-06

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)
E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se
www.uppsala.se
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Tillståndshavaren ska gentemot kommunen och tredje man ansvara för all skada, förlust, men
och intrång samt övriga kostnader som kan uppkomma till följd av markupplåtelsen.
Tillståndshavaren äger rätt att begära besiktning av berört område före och efter tillträde.
Besiktning kan begäras via e-post besiktningsman@uppsala.se. Besiktningarna bekostas av
sökanden.
I de fall förbesiktning av området inte skett, betraktas samtliga skador såsom uppkomna under
dispositionstiden. Eventuella kostnader för återställande av skador ska ersättas av
tillståndshavaren.
De ytterligare anvisningar som kan meddelas av stadsbyggnadsförvaltningen sak följas.
Stadsbyggnadsförvaltningen
Traore Lise-Lotte

