Var rädd om dig!
Varje år skadas cirka 300 personer i Sverige av fyrverkerier.
Om du följer nedanstående råd minskar risken att någon
blir skadad.
•

Var försiktig! Fyrverkerier består av explosiva ämnen och
måste hanteras varsamt. Följ anvisningarna noga.

•

Montera upp fyrverkeripjäserna ordentligt så att de
står stadigt och inte välter.

•

Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.

•

Håll säkerhetsavståndet och se till att alla åskådare
också gör det.

•

Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte
fungerar. Tänd den inte igen! Lämna tillbaka den till
inköpsstället.

Att skjuta fyrverkerier mot en person eller byggnad
är förknippat med stor fara och absolut förbjudet.
Läs mer på skovde.se/fyrverkerier

Ett samarbete mellan
Skövde kommun, Polisen
och Räddningtjänsten.

Fyrverkerier
Information från Skövde kommun, Polisen och Räddningstjänsten

Källa: Skövde kommun

Till dig som vill
använda fyrverkerier i
Skövde kommun

SKAS

Skaraborgs
sjukhus

Södra Ryd

I områdena Södra Ryd, Skaraborgs sjukhus och centrala Skövde
är det alltid förbjudet att skjuta fyrverkerier. Inom dessa
områden krävs tillstånd från polisen.
På övriga platser i tätorten Skövde och yttertätorterna är det
tillåtet att skjuta fyrverkerier mellan klockan 20.00-01.00 på
nyårsafton, påskafton och Valborgsmässoafton.
Det är inte heller tillåtet att skjuta fyrverkerier inom 100 meter
från ett sjukhem, äldreboende eller en kyrkogård.
Tänk på att visa hänsyn till omgivningen. En del personer och
djur mår dåligt av fyrverkerier.
Vill du använda fyrverkerier vid andra tillfällen än ovan måste
de ha tillstånd från polisen. OBSERVERA! Från 1 juni 2019
krävs tillstånd och utbildning för att få använda raketer med
styrpinne. (Kravet gäller även raketer som är inköpta före ändringen.)

Skövde
centrum

Du måste vara 18 år för att få köpa och använda
fyrverkerier i Sverige.
Det är alltid föräldrarnas ansvar att se till att barn och
ungdomar under 18 år inte använder fyrverkerier.
Föräldrar kan komma att hållas rättsligt ansvariga för
sina barns handlingar.

Inom ovan markerade områden är det alltid förbjudet att
skjuta fyrverkerier.

