KrogKoll
- För en kul kväll på krogen

Vägen för att öka medvetenheten i alkohollagen samt
alkoholens fysiska & psykiska effekter på kroppen.

Vilka är vi?
I flera år har krogar runt om i landet upplevt och sett hur folk hamnar i allvarliga situationer med ordningsmakten på grund
av av allmänhetens oförstående kring regelverket som styr krogvärlden och vilka brott man kan begå med anledning av
okunskap. Krogen är en viktig del i svensk samhällsutveckling, besöksnäring och kultur. Men krogen som arena måste
hanteras och skötas för att den ska ha den positiva inverkan på oss och våra liv som den har förutsättningar för. Detta gäller
både för krögare och besökare.

Vad är KrogKoll?
Genom konceptet Krogkoll skapar vi tillsammans förutsättningarna för krogen skall vara en trevlig plats som ständigt
utvecklas och förbättras. Vår ambition är att på ett lättsamt och interaktivt sätt förbereda både de unga som skall besöka
krogen men också krögaren som skall ta emot dem, för att uppnå detta.

Två inriktningar med en gemensam målsättning
Den första delen riktar sig därför till våra krögare. Utbildningen i ansvarsfull alkoholservering innehåller, förutom aktuell
information från kommunens tillståndsenhet och Polisen, även grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens
eﬀekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering. Kursen rekommenderas till all krog- och
restaurangpersonal och särskilt till dem som serverar alkohol eller har ansvar för drift.
Den andra delen är riktad till våra ungdomar. Med hjälp av en nyskapad interaktiv utbildningsform vill vi förbereda dem
genom att skapa en ökad förståelse om krogen, vilka som arbetar där och vilka regler som gäller. Vi pratar också mycket om
alkohol och eﬀekterna av alkohol i olika situationer som kan uppkomma på eller i anslutning till krogen. Det här ger
ungdomarna en ökad trygghet och större möjligheter till att deras krogbesök blir något roligt och trevligt för dem och för
krögaren.

Vi är övertygade om att
krogen är ett viktigt inslag
i ett hållbart samhälle för alla,
men för att nå dit krävs
samarbete samt ökad kunskap
och förståelse. Annars kan det
lätt bli väldigt fel.

Intresserad?
Kontakta oss på krogkoll@tillvaxtochtillsyn.se,
076-270 56 27 eller besök www.tillvaxtochtillsyn.se
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KrogKoll har utvecklats i samarbete med Tillväxt och Tillsyn
samt med våra samarbetspartners:

