
نصائح و تعلیمات

تخص تقدیم الوجبات بالھواء الطلق 
 جزء من برنامج الطبیعة المحیطة داخل بلدیة كارلسھامن



 نصائح و تعلیمات خاصة بتقدیم الوجبات بالھواء الطلق ببلدیة كارلسھامن
2

الفھرس

مقدمة   3
ما أسباب وضع الحدود   3
ماالمقصود بمكان عام؟   3
الموسم   3
ملخص   4
اإلمكانیات المحلیة المتاحة   5
مساحة مكان التقدیم بالھواء الطلق   5
تحدید مكان التقدیم بالھواء الطلق   5
إحاطة مكان تقدیم الطعام بالھواء الطلق   6

  7
  7
  7

  8

  8

  8

  8

  9

  9

  9

  9

  9
  9

10

10

األثاث و التأثیث
الغطاء األرضي
المظالت الشمسیة
تدفئة المكان
اللوح اإلعالنیة
ً إعالنات، ال شكرا
البارات و أماكن إعداد المشروبات 

تفاصیل أخرى
النظافة و المنظر الجمیل
بعد إغالق المطعم
إجراءات تأمین حركة المرور  
التعلیمات و العواقب تنفیذ
ما ھي التكلفة؟
ً أنھ تذكر أیضا
ماذا یقول القانون؟
كیفیة تقدیم الطلب
بیانات التواصل

11

 أصدرت بلدیة كارلسھامن ھذه النصائح و التعلیمات 
الخاصة  بتقدیم الوجبات بالھواء الطلق سنة ٦۰۰۲ و تم 

تعدیلھا ۹۰۰۲ عن طریق قسم المباني بالبلدیة

تمت الموافقة على النسخة الجدیدة من مجلس البناء 
2021

12



Råd och riktlinjer för uteserveringar i Karlshamns kommun  نصائح و تعلیمات خاصة بتقدیم الوجبات بالھواء الطلق ببلدیة كارلسھامن
3

April
MajJuniJu

liAug.Sept.
MarsOkt.

Nov. Feb.

D
ec. Ja

n.

مقدمة

دواعي وضع الحدود

 أماكن تقدیم الوجبات بالھواء الطلق تؤثر على الشكل العام للمدینة فھي 
بالفعل  عامل إیجابي في جو المدینة العام المشترك كما أنھا تعطي 

انطباًعا حیاً  للمدینة.
فیجب إن یكون مكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق جید التھویة، مرن  
و سھل دخولھ. حیث یسمح لسكان المدینة باإلستمتاع بالجو الجمیل و 

بنفس  الوقت اإلحساس بنبض الشارع. أما بالنسبة لصاحب المطعم فإنھا 
تشكل مكان إضافي لتقدیم الوجبات كما أنھا فرصة لزیادة سعة المطعم.

 ھذا المنشور موجھ لمن یرید تقدیم الوجبات بالھواء الطلق بالمكان التابع
 لمطعمھ أو مقھاه. ھذه التعلیمات صممت لتساعدك على التخطیط و كذلك
 عندما تقوم بتقدیم طلب الحصول على التصریح. فھي نابعة من القوانین

 الخاصة بتصمیم األماكن العامة و كیفیة التعامل مع میراثنا الثقافي. فتجد ھنا
 أفكاراً و نصائح كیف تصمم مكان تقدیم الوجبات في الھواء الطلق و أیضاً ما

تشترطھ البلدیة كي یحق لك إستخدام مكان عام لتقدیم وجباتك

 كما أن ھذه التعلیمات تشكل أساساً لموظف البلدیة یبني علیھ قراًر ا 
بطلب  

التصریح المقدم لھ. و كذلك كیفیة تصمیم أمكان تقدیم الوجبات بشكل 
یسمح  للعامة بسھولة دخولھا بنفس الوقت إندماجھا بالجو العام للمدینة. 
و بھذا الشكل تظل الصورة العامة للمدینة جمیلة و تساعد أماكن التقدیم 

على أن تظل  الحركة دائبة بوسط المدینة. ھذه التعلیمات تخص وسط 
المدینة لكنھا قد تستخدم بالمناطق األخرى من المدینة كي یستدلوا بھا.

متى یعتبر المكان عاماً؟

 المساحات بین األماكن المبنیة و بعضھا عادة تكون مملوكة للبلدیة. قد 
تكون  شارع، ساحة، حدیقة عامة أو ما شابھ ذلك حیث أن المكان العام تابع 

للعامة و لذلك یجب الحفاظ على سھولة الوصول الیھ.

الموسم

  تقدم طلبات تصریح تقدیم الوجبات بالھواء الطلق لتكون ساریة 
لموسم واحد أو سنة واحدة

الموسم

خارج الموسم

تقدیم الوجبات بالھواء الطلق 
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ملخص

 المظالت الشمسیة أن یكون لونھا غیر  
صارخ و تكون من لون واحد كما یجب أن

یكون اللون متماشیاً مع لون المبنى

 المسافة تحت المظلة الشمسیة بمكان تقدیم  
الوجبات بالھواء الطلق یجب أن تكون على 

األقل ۳،۲ متر

 إستخدام اسطوانات الغاز یشترط 
تصریح من مركز خدمة اإلنقاذ

 الموائد و الكراسى یجب ان تكون متاحة 
للجمیع و ان تكون ذو جودة عالیة و 

الوانھاھادئة غیر عاكسة للضوء

یجب وضع األثاث مباشرة على األرض.
األرض الخشبیة ذو اإلرتفاع من مستوى األرض تقبل 

بشكلإستثنائي 

 یجب أن یكون عرض الشارع ال یقل عن ٥،۳  
متر لضمان مرور السیارات و لیسمح بوصول 

نقل البضائع و كذلك خدمة اإلنقاذ

 ممنوع إستخدام اإلعالنات على كل 
من السور المحیط بمكان التقدیم 

و المظالت الشمسیة و األثاث

 األثاث و عالمات التوجھ المظالت  
الشمسیة یجب حصرھا داخل  السور. 
وضع عالمات التوجھ خارج السور 

یستوجب تصریح خاص

 یجب وجود مساحة لحریة العبور  على 
األقل  ۱،۲متر من السور  أعمدة التحمیل 
أو الشجرة أو أیة حاجز آخر 
موجود على الرصیف

إرتفاع السور ال یتعدي ۱،۱ متر 
كما یجب أن یكون سھل نقلھ و 

یجب كذلك أن یكون لھ مدخل ال 
یقل عرضھ عن ۱ متر.

 قائمة المأكوت ال یجب أن تشغل 
أكثر من ۱ متر مربع داخل السور
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مساحة مكان تقدیم الوجبات

مكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق ال یجب أن یتعدي حدود مبني المطعم من 
الخارج ھذا و قد یصدر تصریحاً خاصاً بما یتعدي الحد المذكور إن لم یكن  ھذا 

اإلمتداد یحجب ضوء الشمس عن المحالت المجاورة و كذلك إن لم یعتبر غیر 
مناسب أما عمق مكان التقدیم فیحدده إختیارموقعھ بالنسبة للمبناني و عرض 

الشارع  والعوارض األخرى التي قد وضعتھا البلدیة. ھذا و حتى یكون عمق 
مكان  التقدیم مناسباً فیجب أال یقل عمقھ عن ۱ متر و ھو ما قد یكفي لوضع 

مائدة  صغیرة مع كرسیین إن كان عمق مكان التقدیم أكثر من ۳ أمتار فیجب 
األخذ بعین اإلعتبار إن كان ذلك   مناسباً بشكل عام  و مناسباً لتعلیمات األمان و 

السالمة و اإلخالء حال الطوارئ

تحدید مكان التقدیم

 یشترط للحصول على تصریح مكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق أال یؤثر
 ھذا المكان سلبیاً على الجیران  فیما یتعلق بإمكانیة الوصول إلیھم و كذلك

 على أمنھم و سالمتھم ھذا و یمكن أن یكون مكان التقدیم بالھواء الطلق
متصالً بمكان التقدیم داخل المطعم مباشرة أو أن یبعد قلیًال عنھ

 ال یجوز لمكان تقدیم الوجبات بالھواء 
الطلق أن یشغل مكانا أكبر من الباقًي  
من مساحة الرصیف المعد للمارة بما  

ال یقل عن ٥،۱ متر أو۱،۲  متر  
ألقرب عامود إضاءة أو شجرة أو أي 

حاجز آخر قدیشغل مساحة الرصیف

مثال لما یعتبر حاجز
شجرة

عامود إضاءة
سلة مھمالت

زرع
مكان للدراجات
صندوق كھربي

مقعد بحدیقة

 أن یقع مكان التقدیم على مقربة من المطعم ھذا وارد في األماكن التابعة
 للساحة أو بشارع مشاه أو لمكان متسع من الشارع ففي مثل ھذه الحاالت

 یمكن للعاملین بالمطعم و الزبائن التنقل عبر الشارع العام لمكان التقدیم
 الخارجي و الداخلي لذلك قد یصدر في حاالت خاصة تصریح بغلق منطقة

 العبور ھذه و ضمھا لمكان التقدیم بالھواء الطلق غیر ذلك یجب وجود مساحة
  للعبور بین أماكن التقدیم الداخلیة و الخارجیة بما ال یقل عن ۱،٥ متر

شارع

رصیف

عائق، عامود إضاءة

حد أدنى1.2  م

وجھة المبني

مبنى

 من المھم األخذ بعین اإلعتبار إمكانیة إخالء المكان بشكل آمن و بالمبنى كلھ  
لذلك ال یجوز لمكان التقدیم في الھواء الطلق أن یعرقل إمكانیة سیارات  اإلنقاذ 

في الوصول للمساكن الموجودة بالمبنى أو القریبة على مكان التقدیم و  من 
ذات األھمیة أخذ اإلعتبار لذلك إن كان مكان التقدیم یمتد لیشغل جزًء من  

مكان مرور السیارات

 یعود تاریخ مدینة كارلسھامن إلى القرن السابع عشر. ھیكل الشبكة الداخلیة  
للمدینة و كذلك مبانیھا الخشبیة المحتفظة برونقھا تجذب إعجاب كل مواطني

السوید و ھو ما یدفعنا لإلفتخار. حیث أن شوارع وسط مدینة كارلسھامن،
بغض النظرعن البعض منھا، لیست عریاضة أو مسطحة. فتختلف الوجھة 

الخارجیة 

كذلك مبانیھا الخشبیة المحتفظة برونقھا تجذب إعجاب كل مواطني السوید .
و ھو ما یدفعنا لإلفتخار. حیث أن شوارع وسط مدینة كارلسھامن بغض، 

النظر عن استثناء بعضھا، لیست عریضة أو مسطحة.  فتختلف الوجھ  
الخارجیة للمباني فإن أخذنا باإلعتبار ھذه المعطیات و غیرھا فإنھا تطرح 
علینا بدائل و امكانیات مختلفة عن كیفیة و مكان و طریقة تصمیم أماكن 

تقدیم الوجبات بالھواء الطلق. ال یجوز لمكان تقدیم الوجبات أن یؤثر على 
الخدمات التي تقدمھا البلدیة من معدات على شكل مقاعد عامة أو مناطق 
خضراء أو لوحات التعلیمات أو ما شابھ ذلك. كما أنھ ال یجوز نقل تلك 
الخدمات من مكانھا أو تغییر معالیھما أو شكلھا دون تصریح بذلك من 

البلدیة. شكل المبنى و تصمیمھ ھو ما یجب أن یحدد لون المظالت الشمسیة 

اإلمكانات المحلیة المتاحة

و األثاث و السور المحیط بمكان التقدیم بالھواء الطلق.  

مثال بشكل مكان تقدیم الوجبات كملحق لوجھة المبنى

رصیف
م حد أدنى1.5 

تقدیم الوجبات داخل المطعم

ممكن

تقدیم الوجبات بالھواء الطلق 
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وضع السور المحیط 

إن كان مكان التقدیم في الھواء الطلق یقع على مقربة من المطعم دون وجود 
شارع مشاه أو ساحة بل أنھ یمتد لیشغل جزًء من طریق سیر السیارات فیجب  
في ھذه الحالة وضعھ بالحانب من الطریق المخصص لوقوف السیارات حیث  
ال بد من وجود مساحة عبور بین التقدیم بالداخل و الخارج ال تقل عن۱،٥  متر 

و یتم وضع السور الخارجي إمتدادا مع طریق سیر السیارات و موقف السیارات 
و ال تنسى أن تترك مكاناً لمدخل ال یقل عرضھ عن ۱ متر

 ھذا و یشكل الفناء الداخلي مكانا كبیراً غیر مستغل للتقدیم بالھواًء  الطلق 
بكارلسھامن  و بما أن تلك األغنیة ال تعد أماكن عامة فال یحتاج األمر  لتصریح 

من الشرطة  معلومات أخرى عن ھذا الموضوع تجدونھا بموقع  
الشرطة على النت www.polisen.se

 بطبیعة الحال و بدیھیا أن تظل الشروط األخري مطلوبة كسھولة الوصول و 
الشكل الجمالي العام و كذلك إمكانیة العبور بسھولة بطرق اإلخالء إلى آخره

 وضع سور یحیط بمكان التقدیم یعطي الفرصة للزبائن و المارة لرؤیة
 واضحة للمكان المخصص للتقدیم بالھواء الطلق و ھناك طرق عدیدة إلحاطة

 مكان التقدیم فمنھا ما یسھل تعدیلھ كي یناسب الطبیعة المحیطة و حتى نوع
 المصلحة كما أنھ في حال تقدیم المشروبات الكحولیة یلزم وجود سوربمحیط
 المكان المخصص للتقدیم بأكملھ و ھو ما لیس مطلوباً في الحاالت األخرى

 حیث یكفي إحاطة المكان األقل إرتفاعا بمحاذاة الوجھھ كما یجوزلمكان تقدیم
 الوجبات أن یكون محجوباً بحیث تكون الرؤیة بین مكان التقدیم و الشارع

معدومة

م 1.1

م 0.15

1.1 m

0.3 m

 یمكن أن یكون السور مصنوعاً من الحدید الخفیف أو من مجرد أعمدة حدیدیة  

بینھا حبل خشن (یجب وضع شئ محسوس بین األعمدة حتى یتسنى لضعفاء 
النظر تمییز الفراغ، على سبیل المثال صندوق الورد) ویكون األسود و 

األخضر الداكن و الرمادي األخضر لونھا المناسب بحیث ال یتعدى إرتفاعھا 
۱،۱ متر و العارضة السفلیة  للسور لألمان یجب أن تكون مرتفعة عن 

مستوى األرض بحد أقصى ٥۱ سم 
الحواجز المخصصة للڤیالت و كذلك الخشب المعالج بالضغط غیر مقبولة و 

غیر مناسبة لجو المدینة العام

تقدیم الوجبات بالھواء الطلق 

حد أدنى  1.5موجھة المبني
رصیف

رصیف

P P

شارع

تقدیم الوجبات داخل المطعم

حد أدنى 1.0 م

 حواجز الریاح یجوز قبولھا في األماكن التي تحتاج إلیھا وھنا یجب إن تكون
 ھذه الحواجز قابلة للسحب ألعلى و ألسفل و تكون شفافة بحیث یكون إجمالي
 إرتفاع السور بحد أقصى ۱،٤ متر و في حالة الحاجة إلرتفاع أعلى من ذلك

 فإننا ندرس الوضع من حالة ألخرى و عند اإلغالق یسحب حاجز الریاح
ألسفل بحیث یعود إرتفاع السور ل ۱،۱ متر

م 1.1 

م 0.3  

مبنى

مثال بشكل مكان تقدیم الوجبات منفصل و ممتد 
لیأخذ جزء من حارة سیر السیارات

مثال ألنواع التسویر المقبولة

مثال لسور بعارضة مقبولة تحمي من الریاح 
یمكن سحبھا ألعلى و ألسفل
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الغطاء األرضي

مكان التقدیم بالھواء الطلق یجب أن یكون مناسباً لجو المدینة العام لذلك یجب  
وضع األثاث على األرض مباشرة حیث أن األرضیات المبنیة من الخشب  

تعرقل حریة الحركة و تشوه صورة المدینة و یصرح بھا استثناًء على سبیل  
المثال إن كان ھناك فوارق باإلرتفاعات فیجب في ھذه الحالة أن یكون تصمیم  

األرضیة الخشبیة متین و سھل الفك بنفس الوقت و یجب طالء األرضیة  
بألوان الزیت بألوان غامقة ) األسود أو الرمادي أو األخضر الداكن (فیجب  

مراعاة الحفاظ على حریة الحركة و وضع الالفتات لضعفاء النظر و 
العملعلى تجنب الحوادث عند تصمیم و تركیب مكان التقدیم بالھواء الطلق 

كما أنھ ال یجوز سد الممرات أو تغطیة اآلبار الموجودة بالمكان

5%
0%

یمكن تعلیتھ

األثاث و التأثیث

 نوعیة األثاث بمكان التقدیم بالھواء الطلق متعددة لكن البد لھا أن تناسب 
طبیعة الجو المحیط  فال بد أن تكون الكراسي و الموائد و الكنبات ذو جودة 

عالیة و تستطیع التحمل كما یجب أن تكون خفیفة الوزن و جمیلة التصمیم  فإن 
كانت مصنوعة من البالستك  فلیكن لونھا غامق حیث أن اللون الھادئ  یعطي 
إنطباعاً باإلنسجام فیجب وضع األثاث بطریقة تسھل الوصول و  الحركة و ال 
تنسى أن تتغاضى عن ما ھو مصنع من مواد عاكسة للضوء كما  یجب وجود 
كراسي و موائد تناسب المعاقین و ال تنسى أن وضع األثاث یجب  أال یحجب 

طرق اإلخالء

المظالت الشمسیة

قد یحتاج مكان التقدیم بالھواء الطلق لمظالت شمسیة  للحمایة من الجو ففي  ھذه 
الحالة تكون تلك المظالت حًال مناسباً إذ ھي خفیفة و تسمح بالتھویة و  مرنة و 

ھو ما نتطلع إلیھ فیجبأن تكون لوناً واحداً  بحیث یكون اللون المختار  مناسباً 
لوجھة المبنى ال یجوز للمظالت أن تخرج عن المساحة الحدودیة بل  یجبأن 

توضع بأكملھا داخل السور المحیط شعار المطعم أو الكافیتریا یسمح بھ  على 
المظالت بشرط أال یكون مسیطراً لكن العالمات التجاریة الدعائیة ال  یسمح بھا 
كل أنواع المظالت الشمسیة یجب أن تترك مسافة ۳،۲ متر تحتھا  تحتسب من 

أرضیة مكان التقدیم بالھواء الطلق ال تنسى أن تركیب التندر  الثابتة یتطلب 
تصریح بناء فإن كان لدیك سؤال إتصل على قسم تصاریح    البناء

 2
.3

0
مثال ألثاث مقبول

حاول أن تتفادي المواد التي تعكس الضوء

الكراسي و الطاوالت البالستیكیة البیضاء ال 
تتناسب مع جو المدینة العام

مسطح األرض غیر مستوي؟ إستخدم نوع من 
الكراسي و الطاوالت یمكن تغییر إرتفاعھا 

المظالت الشمسیة یجب أال یقل إرتفاعھا عن 
۲.۳ متر
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یسمح بوجود بار و مكان إلعداد خدمة التقدیم داخل مكان تقدیم الوجبات  بالھواء 
الطلق بشرط أال یسیطروا على مكان التقدیم. فال بد أن یكون شكلھم  متفقاً مع 
الجو العام للمدینة و أیضاً مكان تقدیم الوجبات ككل. و كما ھو یجب  للبار و 

مكان إعداد التقدیم أن یسھل فكھم بعد إنتھاء فترة التصریح. و  تذكر أال تضع 
البار و مكان اإلعداد بحیث یحجب الرؤیة للزبائن أو یجعل  الرؤیة صعبة بطرق 

النجاه عند إخالء المكان.  فیجب أن توجد بعض األماكن بإرتفاع ما ال یزید عن 
9،. متر حتى تكون متاحة للجمیع.

الالفتاتالبار و مكان إعداد التقدیم
 إن كنت تنوي وضع الفتات جدیدة بمكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق فقد  

یتطلب ذلك تصریح بناء و ال تنسى أن تلك الالفتات بشكل یسمح لمن  
یستخدمون عربة المعاقین واللذین یعانون ضعف النظر قراءتھا فیجب أن  

تستخدم حروف واضحة و بحجم كافي بما یسھل على الجمیع قراءتھا فیجوز  
أن تعلق قائمة الطعام على السور المحیط بشرط أال تشغل أكثر من ۱ متر  

مربع كما یمكن إدماج عالمة المطعم التجاریة بقائمة األكل إن كانت العالمة  
صغیرة  أما إن كنت تأمل في مكان آخر لوضع الالفتات فستجد معلومات عن  

ذلك ب "نصائح و تعلیمات تخص اإلعالنات و الالفتات" بموقع البلدیة على  
اإلنترنت.

تدفئة المكان

یمكن تدفئة مكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق إما بالكھرباء أو بالغاز فإن كانت 
التدفئة بإستخدام الغاز فال بد من الحصول على تصریح خدمة اإلنقاذ. ھذا و ال 
یجوز وضع المدفأة بما یعرقل حریة الحركة و إمكانیة الوصول كما ال  یجوز 

تثبیت المدفأة على الحائط. ال یجوز حفظ مدفأة الغاز داخل المطعم  بعد 
إستخدامھا بمكان التقدیم الخارجي على سبیل المثال بعد أن یغلق المطعم مساًء و 

ھذا یدفع صاحب المطعم أن یشرح لنا كیفیة اإلحتفاظ بمدفأة الغاز بشكل آمن 
عندما ال تكن تستخدم

دعایة - ال شكراً
 ال المظالت الشمسیة و ال السور المحیط مكاناً للدعایة. إسم المطعم فقط یمكن

وجوده

Café 
Carlshamn Cola-Coca

M E N Y
Hugo Hamburgare Spagetti  & bacon 

Snitzel med potatis Kycklingpaj   deluxe

Urgoda köttbullar Magisk �äsk�lé

ممنوع اإلعالنات على المظالت الشمسیة كونھا 
ال تتناسب مع جو المدینة العام

یسمح بوضع قائمة طعام على السور بحیث ال 
یتعدى حجمھا ۱ متر مربع

ممنوع اإلعالنات على المظالت الشمسیة كونھا 
ال تتناسب مع جو المدینة العام

مثال لشكل البار
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تفاصیل أخرى

 تفاصیل صغیرة قد یكون لھا تأثیر كبیر على اإلنطباع العام. مثل شكل  
اإلضاءة و سالل الورود و الئحة الطعام و المدفأة الغاز و غیرھا من  

المتعلقات التي قد تكون مھمة في إعطاء إنطباعاً عن مكان التقدیم بشكل عام.  
فإن إحتجت تثبیت إناء الزھور حتى ال توقعھ الریاح فعلیك أن تستخدم شیئًا  

غیر مرئي لفعل ذلك

نظیف و جمیل

بعد اإلغالق

 ألجل إرضاء الجمیع علینا أن نحافظ على نظافة و شكل منطقة تقدیم الوجبات
 بالھواء الطلق. فتلك ھي مسئولیتك كصاحب مطعم أن تحافظ على المكان
 المرخص بإستخدامھ مؤقتاً یظل نظیفاً و جمیالً.  و جمیل ھنا تعني أنھ ال

 مكان لسالت الزھور المكسورة أو األلوان البشعة للسور الخارجي

أھمیة تنفیذ التعلیمات و العواقب

 یجب إتباع تعلیمات أماكن تقدیم الوجبات بالھواء الطلق. ھذا شرط أساسي 
للسماح بإستغالل مساحة عامة مملوكة لبلدیة كارلسھامن.

كل اإلصالحات الالزمة التي قد توجد بعد إنتھاء فترة التصریح   ● 

بإستغالل المكان و الناتجة عن إستخدامھ بما یعني تكالیف للبلدیة 
یلتزم بدفعھا صاحب المطعم  

●  تقوم الشرطة بالتفتیش على أماكن تقدیم الوجبات بالھواء الطلق.فإن 
لم یتم التصحیح رغم ذلك قد یخالف المنتفع بغرامة مالیة

 ● ھذا و تلتزم الصحة بإصدار غرامات مالیة إن لم یستص درالمنتفع 

التصاریح الالزمة من مصلحة الرقابة على المواد الغذائیة المطلوبة 
بوقتھا

م ن تقدی ● إن لم یلتزم المنتفع بإزالة األثاث و كل متعلقات مكا

الوجبات بالھواء الطلق المصرح بھ عند إنتھاء فترة التصریح یحق 
للبلدیة إزالة تلك المتعلقات على حساب المنتفع على أن تتم اإلزالة 

أثناء فترة سریان التصریح
فسخ  ● إن لم یلتزم المنتفع بالتعلیمات الخاصة بالتصریح یحق للبلدیة

عقد اإلنتفاع المبرم بإتغالل المكان العام و كذلك عدم الموافقة على 
طلبات تصاریح مستقبلیة للمخالف

ما ھي التكلفة؟
 تقوم الشرطة بتحصیل رسوماً للبت بطلبات التصریح. كما تحصل البلدیة

 إیجاراً حسب عقد إیجار مبرم مع المنتفع بإستخدام المكان العام. طلبات
 الحصول على تصاریح بناء خاضعة للرسوم الخاصة التي تفرضھا البلدیة في

ھذه الحاالت

من ذات األھمیة أن یكون مكان التقدیم مرتباً حتي بعد اإلغالق كي یعطي  
جاذبیة للوجھة العامة للمدینة. حیث یجب وضع أقفال على األثاث و یمكن  

تغطیتھ حفاًظا على جمال المنظر. عند إنتھاء موسم التصریح یلزم جمع كل  
ما ھو تابع لمكان التقدیم بالھواء الطلق و إبعاده من المكان ثم القیام بإعادة

 الوضع إلى ما كان علیھ قبل التركیب. اإلستثناءات مرفوضة بما في ذلك 
الوصالت الكھربیة و المظالت الشمسیة و تركیبات الصرف و كل ما لھ  
عالقة بمكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق. كل ھذا یلزم إخالؤه عند إنتھاء

مدة التصریح

إجراءات تأمین حركة المرور
قد تحتاج إلستكمال شروط تأمین حركة المرور إعتباراً من موقع مكان تقدیم 
الوجبات بالھواء الطلق. و یتم تحدید نوع إجراءات اإلستكمال إنطالقاً من 

موقع مكان التقدیم و كم السیر و حدود السرعة المسموحة بالمنطقة
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نص القانون
 تلتزم الشرطة بمراجعة تعلیمات البلدیة قبل إصدار التصاریح. كما أن

 التصریح یكون خاضع لقوانین النظام العام فإن بعض األنشطة و المصالح
 تتطلب تصریح خاص حیث تشملھا قوانین خاصة. فبعد أن تكون الشرطة قد

أصدرت تصریحاً یحق للبلدیة فرض رسوم على تلك حق اإلنتفاع

قوانین الصحة تنظم كیفیة عدم تعرض المواطنین لمشاكل صحیة أو مضایقات 
لتجنبھا مثل األصوات أو الروائح المزعجة 

 قوانین البناء و التخطیط تتعلق بتنظیم حریة الحركة و المباني و التصمیمات 
بناء اللتي تحتاج لتصریح 

 قانون المشروبات الكحولیة و ینظم ھذا القانون الشروط الواجب توافرھا  لتقدیم 
المشروباتالكحولیة. فإن كنت تنوي تقدیم مثل ھذه المشروبات بمكانك ال

بد أن یكون لدیك تصریح الخمور. بموقع البلدیة تجد كل 
المعلومات الخاصة بإستخراج تصریح الخمور

 قانون المواد الغذائیة یتعلق بالتعامل مع األكل. قبل أن یقوم محل المواد  
الغذائیة أو المطعم بالتوسع و إنشاء مكان للتقدیم بالھواء الطلق یوجب الرجوع  

لمكتب الصحة بغرب بلیكینجة ألن أي تغییر قد یطرأ على محل المواد الغذائیة أو 
ً المطعم  قد یكون الزما

 قانون الدخان ینظم التدخین بأماكن تقدیم الوجبات بالھواء الطلق. قانون الحد  و 
الحمایة من الحوادث  ینظم الحمایة من الحرائق مثل ممرات الھروب و  األماكن 

المخصصة للمطافئ و اإلنقاذ التي ال یجوز حجبھا. یجب اإلتصال بھیئة اإلنقاذ 
فیما یتعلق بالحد من الحرائق و ممرات اإلخالء و ما شابھ ذلك  قانون المواد 
المتفجرة و سریعة اإلشتعال  حیث یتعلق ھذا القانون بتنظیم   إستخدام الغاز 

بالدفایات بالتقدیم بالھواءالطلق أو إستخدامھ في طھي الطعام.  مصلحة التدابیر 
اإلحترازیة و حمایة المجتمع أصدرت معلومات عن كیفیة   التعامل مع المواد 
سریعة اإلشتعال كالغاز بمطعم. تستطیع أیضاً قراءة المزید على موقعھم بالنت 

(إستخدام الغاز بالمطاعم).

تذكر اآلتي

 صاحب المطعم مسئول عن عدم مضایقة اآلخرین و المحیطین بھ. تواصل مع  
مكتب الصحة بمنطقة غرب بلیكینجة إن أردت معرفة التعلیمات أكثر من ذلك 

ما على سبیل المثال مستوى الصوت أوإن كان لدیك سؤال 

 إستخدام الغاز و األغراض سھلة اإلشتعال یتطلب تقدیم طلب لھیئة اإلنقاذ  
بغرب بلیكینجة. معلومات أخرى تجدھا على موقعھم باإلنترنت أو عن طریق 

اإلتصال عبر الھاتف

 في حال تغییر صاحب المطعم المنتفع أو إنتھاء النشاط بالمطعم یلزمإستعادة  
التصریح الصادر من الشرطة كما یلزم تبلیغ البلدیة بذلك. التصاریح غیر قابلة 

للتنازل

 تزداد خطورة إشتعال الحرائق كلما إرتفع مستوي األرضیة كما أنھا تعد مكاناً 

یجب تجنبھا تختبئ بھ القوارض و الكائنات الضارة لذلك 

یرجى أیضاً وجود توالیت للزبائن یكون مكانھ و تصمیمھ یسھل على المعاقین 

الوصول إلیھ و إستخدامھ

أصحاب المطاعم المصرح لھم بمكان تقدیم الوجبات بالھواء الطلق ملتزمین 

بمسح الجلید و تجنب التزحلق بمكان التقدیم و حتى على مسافة ۰،٥ متر من 

ق  مدخل مكان التقدیم بالھواء الطل

یتم تقدیم طلب جدید بالتصریح لكل موسم على حده

التدخین ممنوع بأماكن تقدیم الوجبات بالھواء 
الطلق منذ األول من الشھر السابع ۲۰۱۹
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كیف أتقدم بالطلب

 ۱. إتصل ھاتفیاً على البلدیة

۲. قم بإرسال رسم الموقع للبلدیة

۳. تقدیم الطلب للشرطة

٤. یتم التعامل بطلبك

٥. جاھز – اآلن لك أن تبدء بالبناء

.

.
.

قم بتخطیط مشروعك، قم بتجھیز رسم الموقع ثم تأكد من وجود كل 
ما یحتاجھ الطلب حتى یتسنى للبلدیة قبول طلبك لتقدیم الوجبات 

بالھواء الطلق. قم بوصف شكل مكان التقدیم بالھواء الطلق و أرفق 
صوراً لألثاث الذي سیستخدم: الطاوالت، الكراسي، السور المحیط، 

المظالت الشمسیة  و الخ

قم بإرفاق رسم األبعاد مع القیاسات لما یلي:
موقع مكان التقدیم بالھواء الطلق من وجھة المبنى، المباني المجاورة، 

ممر المشاه، طریق مرور السیارات و العوائق المحتمل وجودھا 
بالھواء الطلق بممر المشا ه. قیاسات لطول و عرض مكان التقدیم 
قیاسات بالمساحة المتاحة للمرور خارج مكان التقدیم بالھواء الطلق

قم بتقدیم طلب إستغالل مكان عام للشرطة عن طریق إمالء اإلستمارة "تقدم 
بطلب الحصول على تصریح تقدیم الوجبات بالھواء الطلق". یمكنك إرسال 
لطلب بالبرید االلكتروني أو العادي )تابع تلك المعلومات على موقع الشرطة

es.nesiloP و تذكر عنصر الوقت حیث تقوم الشرطة بالتشاور مع 
البلدیة و الجھات الحكومیة  المعنیة األخرى.

بعد أن یتم قبول طلبك من قبل البلدیة یمكن للشرطة إصدار التصریح و 
عندھا یجب أن تكون كل الشروط و التعلیمات مستوفاه.

یبدء البت في طلبك عندما تكون قد قمت بدفع الرسوم للشرطة

 ھذا و یجب أن یشمل الطلب:. 
أین و متى سیسري التصریح 

إسم المطعم 
مقدم الطلب و المسئول

تقوم الشرطة بالتحري من مواصفات مكان التقدیم أمنیاً ثم تحویل 
طلبك و إرسالھ لبلدیة كارلسھامن.

من المعتاد بعد ذلك أن یقوم موظف البلدیة المسئول بزیارة للموقع 
ثم یتشاور داخلیاً مع الموظفین المعنیین اآلخرین ب المنظر 

الجمالي العام، التصمیم، سھولة المرور و الشكل العام للمدینة حیث 
یجب اإللتزام بالتعلیمات حتى یتم لك السماح بإستئجار قطعة 

األرض من البلدیة لتقیم علیھا مكاناً لتقدیم الوجبات بالھواء الطلق.

 قم بعمل مكالمة للبلدیة للحصول على نصائح 
 تتعلق بكیفیة إتباع التعلیمات، إن كان المكان

 مناسبًا، ما ھي التصاریح المطلوبة إلى آخره.
 إتصل على التحویلة بالبلدیة و أطلب التحدث مع

 أحد المسئولین عن تصاریح تقدیم الوجبات
.بالھواء الطلق      

 

تذكر أنھ قد یحتاج األمر في بعض األحیان لتصریح بناء
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بیانات التواصل

بلدیة كارلسھامن

Telefon: 0454-810 00 (تحویلة) 
www.karlshamn.se

شرطة بلیكینجة

 Telefon: 0455-114 14 
www.polisen.se

 ھاتف مكتب الصحة بلیكینجة

: 0454-816 000 
 بلدیة سلفسبوري

www.miljovast.se

خدمة االنقاذ الھاتف
: 0454-305 10 

www.raddning.com




