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Saknummer

511

Azale Restaurang Aktiebolag 
Claesgatan 8
241 26 MALMÖ

Handläggare

Martina Öris 

Sökandens namn och postadress

ordningslagen (1993:1617) lokala föreskrifter

Sökandens E-postadress

info@azalee.se

Efter ansökan meddelas sökanden tillstånd enligt de föreskrifter och villkor,  
som anges i denna handling och bifogade bilaga nr

Slag av tillställning/sammankomst/anordning

Offentlig tillställning - Offentlig dans

Tid

2022-10-27--2023-10-25  
Onsdag-torsdag kl. 11.00-01.00 
Fredag-lördag kl. 11.00-03.00
Plats Kommun

Azalee Restaurang 
Claesgatan 8

Malmö

Ansvarig fysisk person

Paul Anders Hallbeck 
Tfn: 0708-19 19 02

Särskilda villkor

Polismyndigheten beslutar att avskriva ärendet för tiden 2022-10-26 eftersom det avser förfluten tid. 
 
Villkor  
• Under tillställningen får utrymningsvägar och nödutgångar i lokalerna inte vara blockerade. Deltagare får inte 
uppehålla sig i passager för utrymning. Utrymningsvägar och nödutgångar ska vara synligt markerade. 
 
• De dörrar som ingår i utrymningsvägar ska kunna öppnas inifrån utan nyckel, vara utgående i 
utrymningsriktningen och eventuella kantreglar ska vara fråndragna. Detta ska kontrolleras innan och fortlöpande 
under tillställningen.   
 
• Det fastställda högsta antalet personer som får vistas i lokalerna får inte överskridas. Anordnaren ska när som 
helst kunna uppge det totala antalet personer i lokalen för Polismyndigheten eller Räddningstjänsten. 
 
• Godkänd och fungerande eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig samt vara väl synlig. 
 
• Samtliga personer som tjänstgör vid tillställningen på uppdrag av anordnaren ska ha kunskap om 
eldsläckningsutrustningens placering och funktion samt inneha en aktiv roll vid eventuell utrymning.  
 
• En person som är märkbart berusad av alkohol eller droger, eller uppträder ordningsstörande, får inte medges 
tillträde till tillställningen. Om någon under tillställningen är märkbart berusad av alkohol eller droger, eller 
uppträder ordningsstörande, ska denne omgående avvisas eller avlägsnas från området för tillställningen.  
 
• Fredag-lördag - Minst 2 st. av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan kl. 22.00 till 
dess att sista deltagaren lämnat tillställningen eller så länge deltagarna inte längre påverkar ordningen i området i 
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Saknummer

511

direkt anslutning till tillställningen.  
 
Onsdag-torsdag- Minst 1 st. av Polismyndigheten förordnade ordningsvakter ska tjänstgöra mellan kl. 22.00 till 
dess att sista deltagaren lämnat tillställningen eller så länge deltagarna inte längre påverkar ordningen i området i 
direkt anslutning till tillställningen.  
 
• Ordningsvakter ska vara placerade vid strategiska ställen samt förflytta sig utefter behov för att kunna 
upprätthålla ordning och säkerhet 
 
• Anordnaren ska anlita så många funktionärer som behövs för att säkerheten och ordningen ska kunna 
upprätthållas bland deltagarna. Funktionärer ska bära västar, tröjor eller liknande så att deras funktion klart 
framgår. Funktionärer ska vara minst 18 år. 
 
• Tillståndsbeviset med dess bilagor ska på begäran uppvisas för anställd vid Polismyndigheten. 
 
Upplysningar 
• Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid tillställningen. 
 
• För det fall nya uppgifter framkommer som påverkar ordningen och säkerheten vid tillställningen, kan 
Polismyndigheten komma att ändra villkoren och/eller meddela nya villkor avseende tillställningen. 
 
• Vid en offentlig tillställning får spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker eller 
alkoholdrycksliknande preparat bara intas om det sker vid tillåten servering av sådana drycker eller preparat. För 
servering krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget (serveringstillstånd). Saknas 
serveringstillstånd får ovannämnda drycker eller preparat inte heller förvaras i lokalen eller på platsen.  
 
• Anordnaren erinras om Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15). 
 
• Restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som meddelas av regeringen (eller 
annan som fått regeringens bemyndigande) gäller alltid, även om annat angetts i ditt tillstånd från 
Polismyndigheten. Du får däremot aldrig ha fler deltagare än vad du sökt tillstånd för eller vad Polismyndigheten 
eventuellt villkorat om. Du som anordnare förväntas hålla dig uppdaterad om eventuella restriktioner som införs. 
Polismyndigheten gör inte några bedömningar av vilka smittskyddsåtgärder som är lämpliga att vidta vid ett visst 
evenemang. 
 
• Se yttrande från Räddningstjänsten Syd. 

Polismyndighetens underskrift
Datum

2022-10-27
Ort

Malmö
Namnförtydligande

Martina Öris

Namnteckning

Sändlista:

Sökande 
Lokalpolisområde Malmö norr 
Räddningstjänsten Syd
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Hur man överklagar Polismyndighetens beslut 
  
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det. 
   
Skriv i så fall till polismyndigheten och ange: 
1. Ärendets diarienummer 
2. Ditt namn, adress och telefonnummer 
3. Varför du anser att beslutet ska ändras 
4. Vilket beslut du hade tänkt dig 
  
Överklagandet måste vara skriftligt. Se till att den kommer till polismyndigheten inom tre  
veckor från den dag då du fick del av detta beslut. Kommer den senare ska polismyndigheten  
avvisa överklagandet. 
Om skrivelsen kommer in i rätt tid, kommer polismyndigheten att pröva om beslutet ska ändras. 
Ändrar polismyndigheten inte beslutet, sänder polismyndigheten det till förvaltningsrätten som  
ska pröva överklagandet. 
 

Postadress
Polismyndigheten
Region Syd, 205 90 Malmö

Besöksadress Telefon
114 14
Telefax

E-post
tillstand.syd@polisen.se
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Remissvar Sida 1 (2) 

2022-10-27 Dnr.2022-001909-012-001 

      

    

Adress Telefon Internet  E-post 
Räddningstjänsten Syd 
Box 4434 

203 15 Malmö 

046-540 46 00 www.rsyd.se info@rsyd.se 

 

Kontaktperson 
Martin Pospolicki 
+46 704 013 079 
martin.pospolicki@rsyd.se 

 

  

Remissvar angående Offentlig dans - Azalee, Malmö, till 2023-

10-25. Ert diarienummer: A480.859/2022. 
 

Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och tillstyrker 

remissen under följande förutsättningar.  
 

Maximalt personantal 
Det får maximalt vistas 250 personer i lokalen. Det är verksamhetens ansvar att 

tillse att det maximala personantalet som respektive lokal är dimensionerad för 

inte överstigs. Verksamheten ska kunna redovisa rutiner för hur detta säkerställs. 

En skylt som anger det maximalt tillåtna personantalet i lokalen ska finnas väl 
synlig i anslutning till entréerna.  

 

Brand och utrymningslarm 
Lokalen är försedd med automatiskt brandlarm, vilket utgör en viktig del av 

lokalens tekniska brandskydd. Observera att inga delar av det automatiska 

brandlarmet får kopplas ifrån under pågående verksamhet i lokalerna.  
 
Räddningstjänsten har tagit del av besiktningsintyg samt intyg på åtgärder av det 

automatiska brand- och utrymningslarmet. Räddningstjänsten Syd kan 

konstatera att flertalet avvikelser relaterade till Azalees lokaler har blivit 
hanterade, dock kvarstår anmärkningar i besiktningsintygen. Flertalet av 
bristerna är kvarstående från föregående besiktning, vilka enligt åtgärdstiderna 
angivna i besiktningsintygen redan borde ha åtgärdats. Räddningstjänsten 

uppmanar arrangören att snarast upprätta en tidsplan och boka in servicefirma 
för åtgärd av de besiktningsanmärkningar som uppdagats vid besiktningstillfället.  
 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Systematiskt brandskyddsarbete ska bedrivas. En viktig del av det systematiska 

brandskyddsarbetet är att det finns en tydlig organisation och rutin för hur en 
utrymning ska genomföras från lokalerna. All personal ska veta vilka uppgifter de 
har vid en utrymning.  
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Adress Telefon Internet  E-post 
Räddningstjänsten Syd 
Box 4434 

203 15 Malmö 

046-540 46 00 www.rsyd.se info@rsyd.se 

 

Utrymning 

Samtliga dörrar i utrymningsväg ska hållas upplåsta och hållas fria från brännbart 
material och lös inredning. Dörrarna ska vara lätt öppningsbara med 
lättmanövrerat trycke.  
 

Tyger 
Eventuella draperier, gardiner, förhängen eller liknande ska vara utförda av 
svårantändliga material eller vara brandskyddsimpregnerade. Större tyger (mer 
än 9 m2) ska vara testade enligt standarden NT Fire 043 och uppfylla Class I. För 

mindre tyger finns provningsstandarder preciserade i Räddningsverkets (numera 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) rekommendationer Brandkrav på 
lös inredning. Intyg för såväl större som mindre tyger ska kunna uppvisas på 
begäran. Observera att det inte är tillräckligt att impregnera tyger på egen hand 

eftersom kvalitén i utförandet då inte kan styrkas.  

 

Lös inredning 
Lös inredning i lokalerna ska vara avsedd för användning i offentlig miljö, vilket 
innebär att stoppade möbler ska vara testade enligt standard EN 1021-2 i enlighet 

med Räddningsverkets (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) 
rekommendationer Brandkrav på lös inredning. I övrigt bör lös inredning i form av 

brännbart material begränsas i lokalerna. 
 

Släckutrustning 
Handbrandsläckare ska finnas lätt åtkomliga samt utplacerade så att avståndet 
till närmaste släckare aldrig överstiger 25 meter. Koldioxidsläckare, i lägst klass 
70B, används med fördel vid släckning av brand i elektrisk utrustning och bör 

därför placeras vid musikanläggningar och dylikt. På resterande platser 
rekommenderas pulversläckare i lägst klass 34A 233B C eller skumsläckare i lägst 

klass 21A 183B. 
 

Underlag 
Följande handlingar har legat till grund för Räddningstjänsten Syds yttrande: 

▪ Tillståndsansökan enligt ordningslagen, diarienummer: A480.859/2022. 
▪ Revisionsbesiktning av brandlarm genomfört av Firetech, daterad 2022-

04-27.  

▪ Intyg om ändring av brandlarm, utförd av Presto, daterad 2022-10-25. 

 
Ansvarig handläggare är brandingenjör Martin Pospolicki. I den slutliga 

handläggningen har även brandingenjör Nerma Hajic medverkat. 
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