JANUARI 2018

God for sä ning på de nya åre .
Förs om res aurangrappor en…
Nu är re taurangrapporten för 2017 år för äljning ut kickad. Den ervice- och
till yn avgift om vi fakturerar dig i april/maj bygger på den alkohol om har
ålt under 2017. Taxan kan du e på www.orebro. e/ ervering till tand.
Vi har ly nat på krögare och bokförare om vill lämna rapporten digitalt. Nu har
vi infört den webbtjän ten.
Du kan regi trera uppgifterna på http ://rapportering.folkhal omyndigheten. e
Lö enordet finn i övre högra hörnet på blanketten (mer info i bilagan om följer
med rapporten).
Tyvärr å brukar 15 – 20 av rapporterna komma in för ent. Det är naturligtvi
inte acceptabelt och vi kärper därför kraven på dig. Rapporten ka vara
in kickad senas den 1 mars.
Den om är för enad kommer att meddela en erinran för ta året och en varning
året därpå. Så, för alla kull, kicka in re taurangrapporten i tid!

… sedan några ord om ölprovningar mm.
Många re tauranger erbjuder öl/vin/ pritprovningar på re taurangen. Trevligt
tycker vi efter om det höjer kvalitén på verk amheten.
Vi har fått en hel del frågor kring detta och vilka regler om finn .
Tänk på att det enbart är din per onal om får hälla upp dryckerna och ervera
gä ten. Tillverkaren per onal kan berätta om dryckerna men får inte ervera
dem.
Om du vill att tillverkaren/bryggeriper onalen även ka hälla upp och ervera
dryckerna (och du har ett tadigvarande till tånd för ervering till allmänheten)
å må te detta anmäla till o .

… och så illsynsbesöken
Två av våra kontrollanter har lutat och två nya har börjat, Cicci och Petra. Preci
om vanligt å kommer de att pre entera ig när de gör be ök på re taurangerna.
Om du inte har fått något be ök å är du välkommen att kontakta o
ett be ök.

å bokar vi

Kampanjen ”En-i- age ” då…
Den om lämnar ut en alkoholdryck är kyldig att kontrollera att den om ka
dricka den inte är för ung eller ”över erverad”.
Därför har vi marknad fört att var och en av gä terna ka hämta in dryck eller
att barper onalen erverar vid bordet och då gör kontrollen.
Det är inte okej att överlåta denna kontroll till en gä t om har köpt flera
öl/drinkar.
På mindre re tauranger är detta inte nödvändig efter om man har kontroll över
hela lokalen från bardi ken.
Under ommaren och hö ten har vi kontrollerat hur det har fungerat, del på
re tauranger och klubbar men ock å på fe tivaler och tillfälliga arrangemang.
Vi in er att en del gä ter har vårt att för tå alkohollagen regler men re taurangper onalen verkar ha in ett att det finn ett per onligt an var när man erverar
alkoholdrycker.
Vår bedömning är att detta fungerat alldele utmärkt å ett tort TACK till alla 

”Hemma-hos-u bildningen”
Under 2017 har vi varit på 24 re tauranger för utbildning och di ku ion med
per onalen om alkohollagen regler. Jättekul tycker vi, upp kattat av per onalen.
Du är välkommen att höra av dig ifall du vill att vi kommer till din re taurang.
Två timmar och grati 

… ill sis om a

göra drinkar i förväg

Vi har även fått frågor om förblandade drinkar/drinkmix.
Det är ju inte tillåtet att göra en egen hot blandning i förväg, amma ak med
färdigblandade drinkar. Däremot kan du göra drinkba en, utan alkohol, i förväg
och till ätta alkoholen när drinken blanda och ervera till gä ten.
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