Regler
Skateparken

KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET
Adress: Wilhelm Wibergsgata 174,
601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00
www.norrkoping.se

Regler i skateparken
För allas säkerhet och trivsel är det viktigt att vi har regler som alla följer.

Att a nv ä nda p a r k e n
• Skateparken är till för skateboard-, inlnes-, BMX- och
kickboardåkning.

• Kickboards är tillåtna alla dagar men på tisdag, torsdag,
fredag och söndag endast fram till klockan 18.00.

• Skateparken är till för dig som åker. Publik får inte vara
i anläggningen.

Övr ig a regl er
• Håll rent och snyggt, använd papperskorgarna!
• Graffitti och annan målning är förbjuden.
• Om du kommer i bil, tänk på att använda de parkringsplatser som
är skyltade för skateparken.

• Felanmälan görs till kultur- och fritidskontoret, telefon: 011-15 00 00

• Du ska ha fyllt 10 år för att åka. Är du under 10 år finns
det andra platser att åka på, bland annat i Brånnestad,
Enebyparken, Klockaretorpet, Lindö och Åby.
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All åkning sker på egen risk.
Vi rekommenderar skyddsutrustning, särskilt hjälm.
Stanna inte på åkytorna utan ta dig snabbt undan.
Åk på områden som du klarar av. Ta hjälp av de som är mer erfarna.
Tänk på att regn ökar risken för olyckor. Åk inte när det regnar!
Parken måste vara is- och snöfri samt ytbehandlad innan den kan
användas. Inga redskap får användas för att ta bort snö och is.

• Vid olycka ring 112. För rådgivning (om det inte är allvarlig
livshotande skada) ring 1177.
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