
Ansöka: Valborg

Ber er att inkomma med följande:
1)    Kartskiss- en bild på vart ni ska vara markerat på 

kartan vart bålet och vart den eventuellt övriga 
belamring ska vara.

Se bifogad karta (rött kryss)
2)    Hur många deltagare kommer det vara samt hur 

många besökare kommer till platsen?

Vi uppskattar ca 100 deltagare totalt 
3)    Hur tänker du kring säkerheten med bålet, eldvakter?

Vi kommer att ha eldvakter på samma sätt som alla tidigare år. Eldvakterna är kvar tills 
elden är nerbrunnen och släckt. 
4)    Ska du ha något kringarrangemang? Kör, tal med 

mera?

Vi kommer att ha Domstenskören som sjunger men inget tal. 
5)    Ska du ställa upp något på marken? Scen, mikrofon, 

högtalare?
Nej 
6)    Vilka tider gäller? På –och avetablering, när tänds /

släcks elden?
Elden tänds kl 20:00. Elden släcks när den brunnit ner vilket brukar vara kl 23:00-24:00. 
7)    Är platsen lämplig för just detta evenemang?
Platsen är synnerligen lämplig för detta evenemang och har använts för detta årligen 
under många år. Elden kommer endast att tändas vid lämpliga väder- och 
vindförhållanden.
8)    Ska ni ha fackeltåg? Hur många deltagare? Inkom med 

karta med startplats, slutplats samt hur rutten ska gå. 
Vilken tid är starten på  tåget? Hur tänker du med 
trafiksäkerheten?

Nej, det kommer inte att vara något fackeltåg eller någon annan procession. 

Har du fler frågor är du välkommen att maila oss på 
tillstand.skane@polisen.se



Du når oss även på telefon 010-56 17 226, tisdag-fredag 
10:00-12:00.
Vid kontakt via mail vänligen uppge ditt
ärendenummer, A179.758/2018 - komplettering i ämnesraden för 
lättare hantering.
Önskar dig en bra dag.
Med vänliga hälsningar,
Elin Almlöf 
Handläggare 
Rättsenheten Syd 
 
tillstand.skane@polisen.se 
 
Polismyndigheten 
205 90 Malmö 
Besök: Drottninggatan 18 Malmö 
Telefon till polisen: 114 14

 
 
Tänk på miljön! Skriv inte ut det här meddelandet om det inte är nödvändigt.
polisen.se
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