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Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter 
om avlysning av land- och vattenområde med 
anledning av tävlingarna "Europamästerskapen 
(EM) för svävare" den 4-6 september 2015 och 
den 1-3 september 2017 och träning inför dessa 
evenemang vid Albysjön i Flottsbro 
friluftsområde, Huddinge kommun;

Utkom från trycket
den 7 november 2014

beslutade den 27 oktober 2014
(dnr 2589-33434-2014).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 
kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300) och 3 kap. 11 § ordningsla-
gen (1993:1617).

1 § Det område som utgör vattenområde i Albysjön och som markerats 
på bifogad karta (bilaga 1) får avstängas från sjötrafik med anledning 
av Europamästerskapen för svävare med undantag av i tävlingen delta-
gande svävare och bevakningsbåtar den 4-6 september 2015, kl. 09.00-
18.00 och den 1-3 september 2017, kl. 09.00-18.00.

2 § Det område som utgör landområde vid Albysjön vid Flottsbro fri-
luftsområde och som markerats på bifogad karta (bilaga 1)får avstängas 
för allmänheten med anledning av Europamästerskapen för svävare 
med undantag av tävlingsdeltagarna den 4-6 september 2015, kl. 09.00-
18.00 och den 1-3 september 2017, kl. 09.00-18.00.

3 § Det område som utgör vattenområde i Albysjön och som markerats 
på bifogad karta (bilaga 2) får avstängas från sjötrafik med anledning 
av träning inför Europamästerskapen för svävare med undantag av i
träningen deltagande svävare och bevakningsbåtar den 8 november re-
spektive den 13 december 2014, kl. 10.00-16.00; den 10 januari, den 14 
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februari, den14 mars, den 11 april, den 10 oktober, den 7 november respektive
den 12 december 2015, kl. 10.00-16.00; den 9 januari, den 13 februari, den 12 
mars, den 9 april, den 8 oktober, den 12 november respektive den 10 december 
2016, kl. 10.00-16.00; samt den 14 januari, den 11 februari, den 11 mars 
respektive den 8 april 2017, kl. 10.00-16.00.

4 § Det område som utgör landområde vid Albysjön vid Flottsbro friluftsom-
råde och som markerats på bifogad karta (bilaga 2)får avstängas för allmän-
heten med anledning av träning inför Europamästerskapen för svävare med 
undantag av i träningen deltagande svävare den 8 november respektive den 13 
december 2014, kl. 10.00-16.00; den 10 januari, den 14 februari, den14 mars, 
den 11 april, den 10 oktober, den 7 november respektive den 12 december 
2015, kl. 10.00-16.00; den 9 januari, den 13 februari, den 12 mars, den 9 april, 
den 8 oktober, den 12 november respektive den 10 december 2016, kl. 10.00-
16.00; samt den 14 januari, den 11 februari, den 11 mars respektive den 8 april 
2017, kl. 10.00-16.00.

Föreskrifterna kungörs även i Underrättelser för sjöfarande (Ufs).
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Björn Loäng
Ekonomijuridiska enheten






