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RETNINGSLINIER VEDR. ANVENDELSE OG ADMINISTRATION AF 
GÅGADEAREALER ISTOREGADE OG PÅ TORVET, HADSUND BY.

5 1. Områdets afgrænsning og status.

1.1 Retningslinierne omfatter følgende:

Storegade (fra Himmerlandsgade til Nørregade) og Torvet samt tilslutningerne til 
Mejerigade, Jens Erik Bech's Vej, Jacob Møllersgade og Skolegade.

1.2. Den anførte vejstrækning samt Torvet er offentlig.

1.3. Vejstrækningen har status som gågade.

S 2. Områdets inddeling og anvendelse.

2.1. Området er inddelt i:

Kørebane med afvandingsrende, vandrende med bassin, gangarealer og aktivitets- 
/udstillingsarealer, samt Torvet, (kortbilag 1).

2.1.1. Kørebane må ikke benyttes til hverken varig eller midlertidig henstilling af 
genstande, herunder vareudstilling.

Vandrende med bassin skal friholdes.

Gangarealer må i  en bredde af 2 meter ikke benyttes som aktivitets- og 
udstillingsarealer.

Torvet. Der henvises til kortbilag 2.

2.2. Arealer, der ikke er benyttes som gangarealer eller kørespor, må benyttes til 
gadeinventar samt vareudstilling.

De enkelte butikker må kun benytte arealer ud for egen facade.

2.3. Arealet mellem skel/bygning og kørespor skal friholdes for udstillede genstande 
m. v. ud for porte og passager i en bredde, der mindst svarer til portens eller 
passagens bredde.

2.4. Udstillede genstande skal have en afstand på mindst 1,3 meter til vandrender og 
gadeinventar. Udstillede genstande skal endvidere respektere cykelstativer, 
brandhaners, bænkes, telefonbokses og andet gadeinventars brug.



2.5 Reoler, stativer, parasoller m.v. skal være af en så solid udførelse, at de ikke let 
kan vælte, og de skal udføres uden skarpe kanter og gives et udseende, der passer 
til gågadens karakter.

2.6 Parasoller med et tag på over 5 m 2, skal godkendes af Teknik & Miljø, og 
parasollens tag skal have en minimumshøjde på 2 meter, målt fra 
gadebelægningen.

2.7 Parasoller skal monteres i bøsninger under terræn.

§ 3. Renholdelse, gadebelysning samt gadeinventar.

3.1 Grundejere har forpligtigelse til renholdelse og vintervedligeholdelse af 
gadearealet mellem facade og afvandingsrende.

3.2 Hadsund Kommune har forpligtigelse til renholdelse og vintertjeneste på 
gadearealernes kørespor og pladser, ligesom kommunen har forpligtigelse til 
oprensning af gadens vandudsmykning og vejafvandingssystem.

3.3 PJadsund Kommune foranlediger tømning af de opstillede affaldskurve.

3.4 Etablering af særlige udvendige b elysningsarrangementer (juleudsmykning samt 
belysning a f private skilte) af varig eller midlertidig karakter kan kun ske efter 
godkendelse i Forvaltningen for Teknik & Miljø.

3.5 Hadsund Kommune forestår opstilling af bænke, cykelstativer, plakat-
opldæbningssteder samt kunstgenstande og varetager vedligeholdelsen af disse 
genstande.

3 .6 Hadsund Kommune kan plante gadetræer samt opstille blomsterkummer og 
varetage pasningen af disse.

3.7 Hadsund Kommune anbringer og vedligeholder bøsninger til flagstænger og 
parasoller.

§ 4. Stadepladser til erhvervsdrivende.

4.1. Der vil i begrænset omfang kunne gives tilladelse til faste stadepladser.

På disse pladser kan midlertidigt anbringes bod, kiosk, vogn eller lignende.

Fra fast stadeplads kan udøves begrænset detailhandel, herunder salg af blomster, 
frugt og grøntsager eller lignende. Jf. næringslovens § 14 stk. 1.
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Byrådet kan fastsætte og opkræver stadeafgiften.

Blanket til ansøgning om stadeplads fas ved henvendelse til Teknik & Miljø, 
Hadsund Kommune, tlf. nr. 96 530 530.

4.2. Der vil i begrænset omfang kunne gives tilladelse til salg fra en ikke fast
stadeplads fx ved udeservering, lotteri eller lignende jfr. næringslovens § 14 stk.
1.

Stadeejeren skal påse, at stadepladsen stedse holdes fuldstændig ren og ryddelig.

4.4 Staderetten kan uden varsel inddrages, såfremt stadeejeren gør sig skyldig i
misligholdelse af de fastsatte regler for stadepladsens benyttelse, eller såfremt 
stadeejeren overtræder givne påbud.

§ 5. Udeservering.

5.1 Ved restaurationer og lignende kan tillades hensat borde med bænke/stole eller 
lignende til servering for det pågældende beværtningssteds besøgende. Inventaret 
skal placeres efter reglerne i § 2.

5.2 Serveringsarealet skal stedse holdes rent og ryddeligt.

$ 6. Midlertidige arrangementer.

6.1 Midlertidige arrangementer, koncerter, dans, optog, tombolaer, optræden med 
musik og sang eller lignende må ikke ske uden tilladelse.

6.2 Arrangementer, der nødvendiggør opstilling af borde, midlertidig overdækning 
eller lignende, må kun ske med Hadsund Kommunes særlige godkendelse i  hvert 
enkelt tilfælde.

§ 7. Administration.

7.1. Ansøgning om tilladelse til råden over stillegadeareal sendes til Forvaltningen for 
Teknik & Miljø.

7.2 Det overlades til Hadsund Handelsstandsforening -  jf. aftale fra 2002 - at
administrere bestemmelserne i § 4.2, § 5 og § 6 på Hadsund Kommunes vegne.
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§ 8. Hjemmel.

8.1. Ovennævnte retningslinier er udarbejdet på grundlag aflovbelcg. om offentlige 
veje nr. 671 af 19. aug. 99, politivedtægten, bekendtgørelse aflov nr. 256 af 6. 
maj 1993 om hotel og restaurationsvirksomhed samt lovbekendtgørelse nr. 714 af 
11. sept. 1997 om vintervedligeholdelse.

VEDTAGBLSESPÅTEGNING.

Nærværende retningslinier vedrørende anvendelse og administration af gågadearealer i 
Storegade og på Torvet i Hadsund By, er vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø d. 3. 
februar 2003 og erstatter regulativ vedtaget af Hadsund Byråd d. 17. oktober 1990.

Udvalget for Teknik & Miljø d. 3. februar 2003.

Knud Christensen 
udvalgsformand

£"—■ jf
Per Alstrup ‘

forvaltn ingsch e f
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