Lathund

för att komma igång med rökfria uteserveringar
Här är en liten guide för er i föreningarna som vill arbeta med att påverka uteserveringar på er ort
att bli rökfria på frivillig väg. Astma- och Allergiförbundet har fått ett tvåårigt projekt om rökfria
uteserveringar beviljat och tar fram ett materialkit bestående av bl a bordsskyltar och klistermärken för entrén till de serveringar som vill bli rökfria. Vi har även ett brev till ägaren och ett informationsblad till personal med vanliga frågor och svar.
Så här kan ni gå tillväga:
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Välj i första hand ut serveringar som ni tror kan vara intresserade, t ex lunchserve-ringar
och ställen som har gäster som tillhör målgrupperna barnfamiljer eller yngre tonåringar.
Det kan vara svårare att införa rökfritt hos uteserveringar som har gäster som dricker
alkohol för där är rökning vanligare och mer accepterat, t ex pubar eller nattklubbar.
Använd gärna brevet och dela ut till serveringar som ni uppfattar är intresserade vid ett
första besök och boka tid för återbesök om det inte passar att prata med ägaren direkt.
(Behåll argumentsamlingen och lathunden för egen del i föreningen).
Återbesök de ställen som fått brev och som inte hade tid att prata vid första besöket. Lämna
bladet med frågor och svar till serveringspersonalen och hör efter om det finns frågor de vill
ha svar på. Undvik lunchrusningen och besök gärna lunchserveringar på efter-middagen när
det inte är så mycket gäster.
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Lyft fram goda exempel på uteserveringar som blivit rökfria och vilka vinster som uppnåtts för dem (kommer att bli enklare ju fler som ansluter sig och blir rökfria). Goda
exempel som redan infört rökfritt är Pitchers i Karlstad (rökfritt till kl 22) och Tidermans
i Södertälje. Länk; http://lt.se/nyheter/sodertalje/1.1670881-han-vill-gora-hela-gagatan-rokfri.
Använd argument från argumentsamlingen.
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Om en uteservering bestämmer sig för att bli rökfri, fråga om ni får kontakta lokala
media och bjuda in för att skriva om detta. Bjud gärna in media till ett gemensamt möte
med representant från er i föreningen och serveringens ägare och låt ägaren till serveringen berätta om deras beslut. Förse uteserveringen med bordsskyltar om rökfritt och klistermärke till entrén (fler kan beställas kostnadsfritt från förbundet).
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Rapportera till Astma- och Allergiförbundet om en uteservering bestämmer sig för att bli
rökfri. De serveringar som ansluter sig kommer att hamna i en lista på förbundets hemsida där man kan se alla rökfria uteserveringar och på vilka orter de finns. Appen Cafetipsaren har en funktion där man själv kan lägga in rökfria uteserveringar. Se QR-kod nedan).
Notera svårigheter och eventuella frågor som ni saknar svar på och för det vidare till
Astma- och Allergiförbundet så vi kan förbättra argumentsamlingen och frågor och svar
tills nästa sommar.

Hör av er om ni undrar något!
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