
10

Utdrag ur 1938 års

Ordningsstadga
för Röstånga Municipalsamhälle

§ 3
1) Bredden å hjulringar av järn å arbetsåkdon, 
som framföres medelst dragare inom samhäl-
let, må icke understiga för enhetsåkdon och 
sådana tvåbetsåkdon, vilkas vikt utan belast-
ning icke överstiger 400 kilogram, 7 centime-
ter, samt för andra tvåbetsåkdon än de nyss 
nämnda 8,5 centimeter.

2) Vid körslor å gata må icke begagnas annat 
å åkdonet anbragt medel för reglering av det-
sammas fart än bromsinrättning.

Fordon får icke lastas så, att någon del av lasset 
kan falla av eller större olägenhet för trafiken 
uppstår, än som är oundgängligt, ej heller så, 
att någon del av lasset släpar på gatan, såvida 
gatubeläggningen därav kan taga skada.

3) Gods, som till följd av längd, omfång eller 
annan beskaffenhet vid transport lätteligen 
kan medföra fara eller i hög grad åstadkom-
ma hinder eller olägenhet för trafiken, får icke 
utan nödtvång forslas å gator, varest livlig 
trafik råder.

4) Skramlande gods må icke forslas å gata, 
utan att åtgärd vidtagits varigenom bullret un-
dvikes eller så mycket som möjligt försvagas.

§ 5
1) Kälkbacksåkning vare sig med kälke eller 
sparkstöttning må icke äga rum å gata och ej 
heller å annans plats än sådan, som blivit av 
municipalnämnden för ändamålet anvisad.

2) Det är förbjudet att vid kälkbacksåkning 
framföra kälkar eller sparkstöttingar hopkop-
plade med varandra.

3) Kälkbacksåkning får icke äga rum efter kl. 
22.

§ 6.
Tjurar skola, då de icke föras i fordon, var för 
sig ledas av minst två män med användande 
av nosring eller broms.

§ 9
Det är förbjudet att på mindre än två och en 
tiondels meters höjd över till tomten gränsande 
gångbana eller gata hålla utgående fönster öp-
pet, så att det längre än 20 centimeter skjuter 
ut över tomtgränsen.

§ 10.

Varje fastighetsägare skall hava sin huvud-
byggnad åt gatan försedd med adressnummer 
anbragt å emaljerad plåt i överensstämmelse 
med en av municipalnämnden godkänd mod-
ell.

§ 15.
Klädesplagg, mattor sängkläder eller dylikt må 
ej till torkning eller avdamning uthängas eller 
utbredas vare sig å gata eller, efter kl 9 fm., å 
balkong, som vetter åt gata; ej heller må eljest 
hushållssysslor utföras å gata.

§ 19.
Ingen må å gata utkasta eller kvarlämna pap-
per, hö, halm eller annat, som kan kringföras 
av vinden eller på annat sätt åstadkomma os-
nygghet.

§ 21.
Bollkastning, bollsparkning eller annan lek, 
varav skada eller olägenhet kan uppkomma, 
må icke äga rum å gata och ej heller å annan 
allmän plats än sådan, som blivit av municipal-
nämnden anvisad.

§ 23.
Under tiden mellan kl 22 och kl 6 får sång 
eller musik icke utföras å gata, såframt icke 
polismyndigheten därtill lämnat tillstånd.

§ 26.
Lokal varest utskänkning av alkoholfria drycker 
äger rum, må icke öppnas före kl 5 fm.

§ 29.
Det åligger innehavare av hund eller fjäderfä 
att vidtaga sådana åtgärder, att närboende icke 
under tiden från kl 22 
till kl 7 bliva störda av 
djurens läten.

Ansvarsbestämmel-
ser

För förseelse mot 
denna stadga eller de 
i enlighet därmed giv-
na föreskrifter vare 
straffet böter från och 
med två till och med 
etthundra kronor, där 
ej å förseelsen följer 
straff enligt allmän 
lag eller författning.


