Skolavslutning på torget 8 juni
Gymnasiekontoret kommer att ansvara för den traditionella avslutningen på
torget för er studenter. Som tidigare år kommer Jörgen Svedberg (demokratilots)
att vara sammanhållande på scenen.
Vi hoppas att skolavslutningen ska bli ett minne för livet och ett arrangemang
som såväl ni som vi kan vara stolta över. Glöm därför inte skolans värdegrund
när ni gör skyltar och banderoller, dvs. undvik att skriva saker som kan
uppfattas som kränkande och nervärderande på något sätt.
Vi får dessutom hoppas att sommaren och det vackra vädret har kommit till
avslutningen.

Polisen hälsar att: Förbudet mot alkoholförtäring i centrum kommer att
efterföljas strikt, precis som alla andra dagar på året. Det innebär att den som
dricker alkohol, oavsett ålder, bötfälls och förlorar sin alkohol, det är också
förbjudet att för personer under 20 år att medföra alkohol. (OBS gäller även
småflaskor som hängs runt halsen) bilaga 1.
Kolla även i bilaga 2 och 3 vilka regler som gäller för ”Studentflak”.

Vi önskar er alla ett trevligt studentfirande och hjärtligt lycka till i framtiden!
Jan Midlert, Gymnasiechef
Bilagor
1. Lokala ordningsstadgan angående alkohol på torget
2. Transportstyrelsens ” Villkor för Studentflak och karnevalståg” Glöm ej anmälan
till polisen! OBS DETTA FÅR NI SJÄLVA ANSVARA FÖR!
3. Till dig som är förare av studenttransport.
4. Karta på färdvägen

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR
SKELLEFTEÅ KOMMUN

Förtäring av alkohol
13 § Spritdrycker, vin, starköl och öl (folköl) får inte förtäras
inom nedan angivna områden annat än i samband med tillåten
servering därav.
A. Ett område i centrala Skellefteå, som i norr avgränsas av
järnvägen, i söder av Skellefte älv, i väster av
Lasarettsvägen och i öster av Viktoriagatan.
B. Nordanåområdet, som i norr avgränsas av Kyrkstadsvägen
och gångvägen till Strandgatan, i söder av Skellefte älv samt
i väster av en linje från Brunnsgårdskurvan rakt söderut till
älven och i öster av en linje från Lasarettsvägen rakt söderut
till älven.

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift
20 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon
av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § första stycket, 13 §, 14 §
första och andra styckena, 16, 17 och 18 §§, kan dömas till penningböter
enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och
förverkande.
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Till dig som ska köra studenttransport

Att transportera studenter på flak är, som du kan se i bilagan från Transportstyrelsen, noggrant
reglerat av säkerhetsskäl. En annan sak för dig som förare att beakta är att DU är
huvudansvarig för både transport samt lasten. Detta innebär att om det sker en olycka, någon
ramlar t ex av släpen, så kommer du att misstänkas för vårdslöshet och om utredningen visar
att du brustit gällande dina skyldigheter, även straffas för detta.

För att undvika sådana tråkigheter så läs och följ Transportstyrelsens föreskrifter gällande
”Studentflak” noggrant. Tänk också på att de som åker med är nyktra. Berusning ökar
olycksrisken markant.
Jag rekommenderar att du har en medhjälpare som ser till att det är lugn och ro på flaket.

Senast den 24 maj, ska du eller någon från klassen maila mig följande information:

•
•

Förarens namn och telefonnummer
Klassens beteckning

Med vänlig hälsning

Ewa Öberg Öström
Tel: 070-21 40 776, 010-56 82 737
ewa.ostrom@polisen.se

