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God fortsättning på det nya året.
Nu kommer restaurangrapporten för 2016 års försäljning. Den service och
tillsynsavgift som vi fakturerar dig i mars/april bygger på den alkohol som har
sålts under 2016. Taxan kan du se på www.orebro.se/serveringstillstand.
Vi har lyssnat på krögare och bokförare som önskat kunna lämna rapporten
digitalt. Nu inför vi den webbtjänsten. I bilagan ser du hur man gör (lösenordet
finns i övre högra hörnet på blanketten).
Tyvärr så brukar 15 – 20 av rapporterna komma in försent. Det är naturligtvis
inte acceptabelt och vi skärper därför kraven på dig. Rapporten ska vara
inskickad senast den 1 mars. Den som är försenad kommer att meddelas en
erinran första året och en varning året därpå. Så, för allas skull, skicka in
restaurangrapporten i tid!

Ansvarsfull alkoholservering, vad är det?
Vi är övertygade om att alla restaurangägare vill ha en ansvarsfull verksamhet
men att man samtidigt kanske saknar de praktiska verktygen.
Det är ju självklart att man inte serverar den som är under 18 år. Alla
mätningar visar också att ni är bra på ålderskontrollen! På samma sätt är det
självklart att man inte serverar den som är för berusad. Vi vill tro att
personalen är så pass duktiga att man dessutom kan säga till gästen att " det
här är din sista öl, sen får du gå hem"

Men en Ansvarsfull servering är väl mer än så…?
Vi menar att gäster som köper två, eller flera glas med öl, vin eller drinkar
gärna får göra det men då ska varje gäst hämta sin dryck vid baren, alternativt
att personalen serverar vid bordet.
På så sätt blir det praktiskt möjligt för personalen att kontrollera åldern och
berusningsgraden på gästen. Vi har nämligen sett att alltför många personer
kan sitta vid sitt bord en helkväll och bli "matad" med alkohol från vänner utan
att restaurangpersonalen noterar överserveringen.

Så, ta ditt ansvar och servera ”bara1ölitaget!”

… om att anmäla förändringar
Många verkar glömma bort att höra av sig till oss när man gör förändringar.
Det kan gälla ny delägare, ny styrelse, ombyggnationer, kontaktuppgifter eller
verksamhetsförändringar. Anmälningsplikten finns i alkohollagen och du är
skyldig att anmäla förändringar.
Anmälan är gratis så alla tjänar på att anmäla förändringar i förväg.

… till sist några ord igen om LMAkort
De som söker asyl i Sverige får ett så kallat LMAkort av Migrationsverket. Det
är en fotolegitimation men det står också på legitimationen att det inte är en
giltig IDhandling.

Om fotot stämmer menar vi att du ska godta LMAkort. Den som har ett LMA
kort har lämnat ifrån sig sina giltiga IDhandlingar och fått detta kort istället.
Enligt alkohollagen ska man förvissa sig om åldern på köparen, och det har du
gjort när du kontrollerar hans/hennes LMAkort.
Att inte godta ett LMAkort kan vara ett diskrimineringsbrott.
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