
■ Døgnbemannet telefon kun for tips:
77 85 20 20 (Sentralbord: 77 85 20 00)

Tips Folkebladet: ■ SMS/MMS: 
Send tftips <ditt tips> til 2242
(Du kan også legge ved MMS-bilde eller 
mobilvideo om du har — kr 3,- pr. mld.)

■ Epost: 
tips@folkebladet.no
(Du kan også legge ved bilde eller video 
om du har) Brukte tips honoreres med Flax-lodd

torsdag 4. november 2010

■ I BYBILDET
Lat sol. Tidlig novem-

ber. Det er ikke mer
enn et par uker til

sola takker for seg for
godt denne sesongen.
Og nå kan den nok ha

godt av å hvile under
horisonten noen uker,

for det er som om
den ikke makter mer

enn akkurat å dra seg
over havkanten —

som bare for å si at
jeg er veldig trøtt nå,
men jeg kommer til-

bake. Her har vi
«fanga» solstrålene
som skinner blekt

over Solbergfjorden og
Gisundet. 
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■ Anne-May Johansen

Hans Kristian Sørensen og IOGT på Finnsnes invi-
terer politikere, representanter for utelivsbransjen,
politiet, kommunen, frivillige organisasjoner og
folk flest til å drøfte tiltak som kan bidra til et tryg-
gere uteliv.

– Er mulig
– Utelivet i norske tettsteder skal være trygt for alle.
Du skal ikke behøve å være redd når familien din er
på byen. Ingen skal overskjenkes, og ungdom under
18 år skal ikke bli servert alkohol. Dagens virkelig-
het er ikke alltid slik, påpeker Hans Kristian Søren-
sen.

Men han og avholdsorganisasjonen tror det er
mulig å skape et tryggere uteliv som er hyggeligere
og mer inkluderende.

– God kontroll med alkoholomsetningen i kom-
munene vil være et viktig bidrag for at vi skal få et
tryggere uteliv med mindre fyll og vold, fremholder

han i ei pressemelding om møtet.
Ifølge samme pressemelding har IOGT henta

inspirasjon til dette arbeidet fra Stockholm. Her har
man gjennom «Stad-prosjektet» utviklet en god
metode for tilsyn av utestedene gjennom et tett sam-
arbeid hvor kommunen, politiet og bransjeorganisa-
sjonene deltar aktivt. Tiltakene har bestått i hyppi-
gere kontroller, men også opplæring av restaurant-
personalet har ifølge Sørensen vært svært viktig.

Voldsreduksjon
– Tiltakene som er iverksatt i den svenske hovedsta-
den har faktisk ført til en reduksjon av politian-
meldte voldstilfeller på nærmere 30 prosent, påpe-
ker han.

Møtet om hvordan man kan gjøre utelivet på
Finnsnes tryggere, vil finne sted på Finsnes Gard,
mandag 8. november om kvelden.

anne.may.johansen@folkebladet.no
958 47 544

Folkemøte om et
tryggere uteliv
FINNSNES: Hvordan skape et tryggere uteliv som er hyggelig og
inkluderende? Det er tema når avholdsorganisasjonen IOGT inviterer
til møte på Finsnes Gaard.

Tryggere. Hans Kristian Sørensen og IOGT på Finnsnes har invitert politikere, representanter for utelivsbran-
sjen, politiet, kommunen, frivillige organisasjoner og folk flest til folkemøte på Finsnes Gaard mandag kveld for
å drøfte tiltak som kan bidra til et tryggere uteliv på Finnsnes. FOTO: PREBEN OLSEN

økning
ret

■ Ambulerende skjenkebevil-
ling — gjelder skjenking av
alkoholholdig drikke til delta-
kere i sluttet selskap. «Sluttet
selskap» betyr at det før sel-
skapet starter er dannet en
sluttet krets av personer, som
er samlet for et bestemt formål
i et bestemt lokale. Utenforstå-
ende personer har ikke
adgang. Det er ikke tilstrekke-
lig at man skriver seg på en lis-
te eller kjøper billett.
■ Bevilling for en enkelt anled-
ning — gjelder for åpne arran-
gementer. Bevilling for en
enkelt anledning må knyttes til
en bestemt begivenhet, for
eksempel festivaler, dansegal-
la og lignende.

Kilde: Lenvik kommune

satsen på 3.500 kroner. Dette gjel-
der både Finnsnes hotell, Senjastua
og Lille Milano.

Linda Jørgensen i Nordic-kje-
den, som blant anna driver Gründer
på Finnsnes kan ikke opplyse om
noen prosentsats for gebyret for
omsatt alkohol.

– Vi rapporterer inn antall liter
omsatt vin, øl og brennevin og får
faktura fra Lenvik kommune i hen-
hold til dette. Slår jeg sammen all
omsatt alkohol på Gründer Finns-
nes, blir skjenkegebyret til Lenvik
kommune i gjennomsnitt på cirka
50 øre per liter, opplyser hun.

anne.may.johansen@folkebladet.no
958 47 544

motet fra frivillige arrangører ved å inn-
enkelt anledning. FOTO: EIRIK DAHL


