Uppdrag till kommunstyrelsen om begränsning av fyrverkerier i Alingsås
Sedan 2008 är fyrverkerier förbjudet inom Alingsås stadskärna, på grund av brandrisken. Det finns
dock andra problem med fyrverkerier i Alingsås som inte gällande regelverk råder bot på. Varje år vid
påsk och nyår drabbas väldigt många djur av ångest och panik på grund av raketerna som smäller.
I medierna kan man varje år läsa om hästar som skadar sig så illa att de måste avlivas, kor som får
missfall och hundar som dör av chocken. Senaste nyåret dog det åtta månader gamla fölet Deena på
Gotland, som i panik sprang ned i ett dike. Samma nyår bröt en häst i Knivsta benet och underkäken,
med avlivning som följd. Året innan rapporterade Aftonbladet om hunden Diesel som dog av stress.
Det finns tyvärr hundratals liknande historier. På sajten www.fyrverkeribegransningar.se har en lång
rad organisationer och företag, bland annat veterinärer och brukshundsklubbar, samlat djurägarnas
historier om hur deras djur drabbats av fyrverkerier.
Alingsås är inget undantag. Här finns det gott om djurägare som varje påsk och nyår gör allt i sin makt
för att skydda sina djur. De ger dem lugnande mediciner, sätter hörselkåpor på dem, stänger in dem,
sätter tv:n på högsta volym – allt för att bespara djuren lidandet som raketerna orsakar.
Detta är inte rimligt. Centerpartiet är inget förbudsparti, tvärtom, men här handlar det om att väga
ett fåtal personers önskan att skjuta raketer mot djurägarnas önskan att kunna skydda sina djur - och
framför allt djurens rätt att slippa bli panikslagna och riskera livet. För oss är det valet väldigt enkelt.
Lyckligtvis går utvecklingen åt rätt håll. I mitten av 2019 träder ett nationellt tillståndskrav i kraft.
Efter det måste man gå en utbildning för att få skjuta raketer. Även lokala handlare i Alingsås har
tagit initiativ för att minska fyrverkerierna, genom att helt enkelt sluta sälja raketer.
Men det räcker inte. Centerpartiet har varit i kontakt med många djurägare i Alingsås som framför
allt pekar på ett problem, att det skjuts flera dagar innan och efter högtiderna. Om djurägarna visste
att det bara handlade om ett fåtal timmar på nyårs- och påskafton, då kan de planera, stänga in sina
djur, förse dem med öronskydd, ge dem läkemedel. Nu kan det smälla när som helst, när de är ute
med hunden eller när de är ute och rider, även om det är flera dagar innan eller efter påsk och nyår.
Ett kommunalt förbud mot fyrverkerier är tyvärr inte juridiskt möjligt. Ett förbud kräver ett
riksdagsbeslut. Andra kommuner har försökt införa förbud, men blivit stoppade i förvaltningsrätten.
Centerpartiet i Alingsås vill därför:
Att ordningsstadgan i Alingsås ändras, så att det endast blir tillåtet av avfyra fyrverkerier i Alingsås
kommun två timmar på påsk och två timmar på nyår. Lämpliga tider är 23-01 på nyårsafton och 2022 på påskafton.
Vid särskilda samhällsviktiga arrangemang, som till exempel när Alingsås fyller 400 år, ska dispens
kunna ges för fyrverkerier. Då bör arrangören dock använda sig av ljudlösa fyrverkerier eller en
lasershow, för att undvika smällande.

