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■ LILLESTRØM

– Ingen skal overskjenkes og
ungdom under 18 år skal ikke
bli servert alkohol, men dagens
virkelighet er ikke slik, sier Ei-
vind Fohlin, som på vegne av
IOGT nå inviterer til folkemøte
om utelivet i Lillestrøm torsdag
kveld. 

Bedre kontroll 
Han mener det er mulig å skape
et tryggere uteliv som er hygge-
ligere og mer inkluderende. 

– God kontroll med alkohol-
omsetningen i kommunene vil
være et viktig bidrag for at vi
skal få et tryggere uteliv med
mindre fyll og vold, sier Fohlin
i en pressemelding. 

IOGT har hentet inspirasjon

til dette arbeidet fra Stockholm. 
– Her har man gjennom

«Stad-prosjektet» utviklet en
god metode for tilsyn av uteste-
dene gjennom et tett samarbeid
hvor kommunen, politiet og
bransjeorganisasjonene deltar
aktivt. Tiltakene har bestått i
hyppigere kontroller, men også
opplæring av restaurantperso-
nalet har vært svært viktig, he-
ter det i pressemeldingen. 

Ifølge IOGT har tiltakene i
den svenske hovedstaden ført
til en reduksjon av politian-
meldte voldstilfeller på nær-
mere 30 prosent. 

Trenger hjelp 
Blant innlederne på folkemøtet
i Concordiabygget i Lillestrøm
torsdag kveld, er politioverbe-
tjent Odd Ivar Hagen ved Lille-
strøm politistasjon. 

– Lillestrøm er sentrum på

Romerike med mange uteste-
der. Det er naturlig at det kom-
mer ungdommer og andre til
Lillestrøm fra nabokommuner
og andre steder i kommunen.
Mye alkohol og mye ungdom-
mer medfører ofte utfordringer
vi må løse på best mulig måte,
sier Hagen til rb.no. 

Han mener mange aktører
kan ha innvirkning på utelivet i
Lillestrøm. 

– Det er helt sikkert at vi
alene ikke kan klare å skape et
trygt uteliv. Vi er helt avhengige
av å samarbeide med andre or-
ganisasjoner, sier Hagen. 

Vil ha trygt
uteliv i byen

TRYGT PÅ BY’N: Avholdsorganisasjonen IOGT vil ha et tryggere uteliv i Lillestrøm. Torsdag arrangerer
de folkemøte, hvor blant annet politiet deltar. FOTO: VIDAR SANDNES

Avholdsorganisasjonen IOGT i Lillestrøm mener du
ikke skal behøve å være redd når familien din er på
byen. Nå inviterer de til folkemøte.

Str. 42 - 56 - God og personlig service
Gjerdrumsvn 5, Kløfta, tlf 63 98 21 28

VI RYDDER PÅ LAGERET:
÷50-70 % 
på en rekke brude- 
og selskapskjoler

÷30-50% 
på utvalgte sesongvarer

LØRDAG 11.12 
KL 12.00  
SUSAN ABULHAWA
KL 13.00  
VENDELA KIRSEBOM

ONSDAG 15.12 
KL 14.00  
MARGIT SANDEMO
KL 17.00 
CARL I. HAGEN

TORSDAG 16.12
KL 19.00  
ANNE HOLT

LØRDAG 18.12 
KL 12.00  
RADIORESEPSJONEN
KL 13.00  
DRILLO/EGGEN
KL 15.00  
HELLSTRØM/HOVIG

TIRSDAG 21.12 
KL 15.00 
UNNI LINDELL 

ONSDAG 22.12 
KL 17.30  
JO NESBØ

Ark Strømmen
tlf. 96 62 56 75

Velkommen!

BOKSIGNERINGER
JULEPROGRAM 2010
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Hva skal til for å gjøre 
Lillestrøm til en tryggere
utelivsby?

Diskutér saken

NYHETSDEBATTEN


