
 بلدية أمول

 في المدينة تجاري لمن يريد افتتاح محل معلومات

 للبدء بنشاط تجاري في وسط مدينة أمول, لكستجد أدناه معلومات مهمة بالنسبة 

مطلوب من الشرطة ، يجب أن تعرف أن التصريح  بصفتك مالك شركة  في وسط المدينة

 أراضي البلدية(.                                  العامة ) الستخدام األماكن

 .في الهواء الطلق كالطاوالت والكراسي واالفتاتالمطلوبة: أماكن للجلوس  تصاريحال أمثلة عن

للبلدية أن تجبر  إذا أخذت إحدى الشركات مكان من األماكن العامة وغير مصّرح لها ، يمكن

 . يالطاوالت والكراس سبيل المثال، على هذه األشياءالشركة على إزالة 

ويكون من األسهل القيام به عبر الشرطة, كل شركة تتقدم بطلب للحصول على تصريح من 

خدمتهم اإللكترونية ، ولكنها جيدة أيًضا على الورق. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في 

 هذا الرابط:

plats-ansok/offentlig-tillstand/tillstand-https://polisen.se/tjanster/   

الرصيف في نفس  ق والفتاتفي الهواء الطلي بالتقدم بطلب للحصول على أماكن للجلوس نوص

 15مايو إلى  15تقديم الطلب من    غب في الحصول على كليهما. التطبيق إذا كنت تر

 صالح لمدة سنة واحدة. وهوأكتوبر.

 ق كل عام. إذا كان من المقرر انشاءم طلًبا للحصول على مكان للجلوس في الهواء الطلتقدّ  عادةً 

من المهم جدا الحفاظ على مكان األرصفة.        وينبغي أن يتم ذلك بالتشاور  ،مساحة جديدة 

 مع المسؤول عن هذا األمر 

 :على ، يرجى االتصال لالستفسار حول التصريح

Philip Hagström,  47 15 68-0533 ,فيليب هاغستروم, philip.hagstrom@saffle.se 

 
تقوم الوحدة البيئية بمراقبة منتظمة للصناعات ، والسلع ، ومحطات الوقود ، والزراعة ، 

والمطاعم ، ومخازن األغذية ، والصرف الصحي ، والمؤسسات الصحية )مثل صالونات 

اإلشراف من خالل  تصفيف الشعر( ، والمدارس ، ومبيعات المواد الكيميائية وأكثر من ذلك. يتم

 .المفتشين المحليين

 لالستفسار حول قسم االغذية  يرجى االتصال على:

Johanna Eriksson,   يوهانا ايريكسون  0532-170 64, johanna.eriksson@amal.se 
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 :مع  االتصاليمكنك في واجهة المبنى أو خارجه. لذلك  الفتةلوضع يجب عليك طلب تصريح 

 17065-0532على الهاتف  Fatima Åhl Sjöberg شوبيري أوهل فاطمة

Sjoberg@amal.se-fatima.Ahl 

 االتصال بـ: مكنكهل لديك أي أسئلة أخرى ، ي

marianne.carlsson@amal.se ,  170 26-0532   ّعمالاألة ماريان كارلسون ، مطور 

ulrika.abrahamsson@amal.se174 45, -0532 ريطوتمركز ال, أولريكا ابراهامسون 

info@amalhandel.se102 30, -0532تجارة أمول رئيس قسم ,    , رّوار سترومشيم 

Annette Palmqvist, Nyföretagarcentrum Väst,  

 )الجديدة الغرب وسط أعمال مركز شركة مديرة) بالمكفيست أنيت

annette.palmqvist@nyforetagarcentrum.se  0708 25 05 40    

ًمعًعملك!ًسعيدا ًًحظا ً
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