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10	  tips!	  
1.Bjud	  bara	  vänner	  på	  era	  fester	  	  
2.Vill	  du	  vara	  säker	  på	  att	  komma	  in,	  förfesta	  inte	  	  
3.Följ	  de	  lagar	  som	  finns	  och	  de	  riktlinjer	  som	  krogen	  har	  	  
4.Ordningsvakter	  och	  personal	  är	  till	  för	  att	  ni	  ska	  få	  en	  lyckad	  studentskiva	  	  
5.Ska	  du	  festa	  så	  drick	  inte	  för	  mycket	  	  
6.Ring	  hellre	  polisen	  en	  gång	  för	  mycket	  än	  en	  gång	  för	  lite	  	  
7.Brott	  kan	  faktiskt	  hända	  dig	  eller	  din	  vän,	  ta	  hand	  om	  varandra	  	  
8.Tänk	  på	  att	  inga	  fulla	  personer	  får	  serveras	  alkohol	  	  
9.Åk	  inte	  svarttaxi	  	  
10.	  Risken	  för	  stölder	  i	  krogmiljö	  är	  stor.	  Håll	  koll	  på	  handväskor	  och	  fickor	  och	  ta	  
inte	  med	  allt	  ni	  äger	  ut	  på	  krogen	  
	  
	  
Nyttiga	  telefonnummer	  
112	  är	  ett	  nödnummer	  för	  dig	  som	  behöver	  omedelbar	  hjälp	  av	  till	  exempel	  polis,	  
räddningstjänst	  eller	  ambulans.	  
	  
114	  14	  är	  numret	  du	  ska	  ringa	  då	  du	  har	  ärenden	  till	  polisen	  som	  inte	  är	  akuta.	  För	  
snabbare	  service	  möts	  den	  som	  ringer	  114	  14	  av	  ett	  talsvar	  med	  fyra	  
valmöjligheter:	  Polisanmälan	  om	  brott	  eller	  förlustanmälan,	  tryck	  1.	  Lämna	  tips,	  
tryck	  2.	  
Pass,	  öppettider	  eller	  allmänna	  frågor,	  tryck	  3.	  För	  att	  komma	  i	  kontakt	  med	  en	  
person	  eller	  växeltelefonist,	  tryck	  0	  eller	  vänta	  
	  
	  
Nattknappen:	  08-‐504	  466	  66	  En	  vanlig	  metod	  när	  man	  känner	  sig	  otrygg	  är	  att	  ringa	  
upp	  eller	  att	  låtsas	  ringa	  upp	  till	  exempel	  en	  vän,	  när	  man	  tar	  sig	  mellan	  två	  
platser.	  Om	  man	  inte	  har	  någon	  att	  ringa	  till	  kan	  man	  istället	  ringa	  till	  nattknappen	  
och	  prata	  med	  polisens	  volontärer.	  Telefonnumret	  fungerar	  fredagar	  och	  lördagar	  
mellan	  klockan	  23.00-‐03.30.	  


