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Motion fyrverkerier
I den lokala ordningsstadgan finns regler för fyrverkerier. Dessa räcker inte.
Trästaden hotas vid stora helger av pyrotekniska produkter som kan antända staden. Varje gång det
varit helger med fyrverkerier kan man läsa om nerbrunna skolor, lador och boningshus runt om i
landet. Detta kan ske även i Alingsås.
I djurskyddslagens 2§, om att djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande, kan
konstateras att pyroteknik inte hör hemma i ett modernt, djurskyddsfrämjande samhälle.
Inte nog med att våra husdjur lider och tvingas till medicinering, vilda djur får panik och skräms
oerhört runt om i kommunen.
Alla har vi läst om hästar som dött på hemska sätt och andra djur som farit illa. Även människor
skadas och dör av fyrverkerier. (Ca 300 skadade per år.)
Personer från krigshärjade länder och med posttraumatiska upplevelser mår inte bra av fyrverkerier.
När det gäller utsläpp i form av diverse kemikalier och farliga ämnen i naturen ser vi hur dessa pm10partiklar ligger som moln över samhället på nyår och påsk. Även om det idag är färre skadliga ämnen
i produkterna än förr, är oron över dess verkningar påtagligt. De metaller som förekommer är
Vanadin, Krom, Nickel, Strontium, Titan, Mangan, Molybden, Koppar, Kobolt och Kadmium. Även
Arsenik förekommer.
Fler och fler affärer har självmant valt att inte sälja fyrverkerier längre, men budskapet har tyvärr inte
gått hem hos alla.
Vi Sverigedemokrater anser att samhället måste ta större ansvar för hälsa och välbefinnande.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat att det skall krävas tillstånd för att
skjuta raketer. I mitten av 2019 beräknas de nya reglerna att träda i kraft.

Vi Sverigedemokrater vill att kommunen utreder och genomför följande;
Att all försäljning av pyrotekniska produkter förbjuds i kommunen.
Att alla fyrverkerier skall ha polismans tillstånd
Att man ser över och utvidgar den lokala ordningsstadgan.
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