Vision 2035
Har du koll på
vad som gäller?
Lokaler, mat, kaffe, musik, tobak och alkohol
är några av de saker som styrs av olika lagar
och regler. När du jobbar i eller ansvarar för
en förening är det många saker att hålla koll
på. Här har vi samlat information som du
måste känna till.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar
framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer.
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Spara broschyren så vet du var du ska vända
dig om ni ändrar något i er verksamhet eller
om du har några frågor.

Information till
er som ansvarar
för en förening
BYGG- OCH MILJÖKONTORET
Adress: Trädgårdsgatan 21,
601 81 Norrköping
Tel: 011-15 14 54
E-post: byggomiljokontoret@norrkoping.se

norrkoping.se
facebook.com/Norrkopingskommun

linkedin.com/company/norrkopings-kommun

Lokaler

Så här anmäler ni

En föreningslokal kan vara ett rum, en lägenhet eller
en byggnad som er förening använder till er verksamhet.

Anmäl eller gör er ansökan till oss på bygg- och
miljökontoret om er förening gör något av följande:

Om föreningen har en lokal har ni stort ansvar för
de som besöker lokalen. Hälsan får inte påverkas
negativt när man är hos er. Det gäller för era
medlemmar, andra besökare och även grannar till
lokalen. Ni måste se till att

•

tänker bygga om i lokalen

•

hanterar livsmedel

•

säljer eller serverar alkohol

•

säljer tobak eller folköl

•

säljer lotter

• lokalen är anpassad för er verksamhet
• ni inte stör grannar eller andra i närheten
• ventilationen är godkänd
• ingen röker inomhus. Det är inte är tillåtet att röka
i allmänna lokaler
• musik spelas så den inte ger skador på hörseln.

Ändra i lokalen
Ska lokalen byggas ut eller ändras? Då behöver ni
göra en anmälan och eventuellt ansöka om bygglov.

Livsmedel, alkohol,
tobak och lotterier
Livsmedel
Föreningen måste anmäla om ni hanterar, förvarar
eller säljer livsmedel. Med livsmedel menas till exempel
•
•
•
•

smörgåsar och kaffebröd
korv och hamburgare
annan varm eller kall mat
kosttillskott

Alkohol

Bra att veta
Förutom det som vi på kommunen ansvarar för
måste du, som ansvarar för en förening, även ta
hänsyn till regler och lagar som finns hos andra
myndigheter, som till exempel:

Ni måste ha serveringstillstånd om föreningen serverar
eller säljer alkohol. Serveringstillstånd måste ni ha
även om ni serverar eller säljer alkoholen i ett slutet
sällskap.

Tobak och folköl
Om ni säljer tobak eller folköl måste ni anmäla det.

•

Skatteverket

•

Räddningstjänsten

•

Polisen

•

Norrköping Vatten och Avfall AB

Lotterier
Ordnar er förening spel eller lotterier kan ni behöva
göra en ansökan.

Gör er anmälan på www.minasidor.norrkoping.se.
Här hittar ni de blanketter och e-tjänster som ni ska
använda. För att logga in på Mina sidor använder ni
er personliga e-legitimation.

Besök
I vårt uppdrag ingår att vi kan komma på besök till er.
Vi kan även komma på besök om vi får in klagomål
på er förening. Besöket kan kosta föreningen pengar.
Hittar vi något som är fel kan det kosta mer.

Har ni frågor?
Behöver ni fråga något kan ni kontakta oss på
bygg- och miljökontoret via e-post
byggomiljokontoret@norrkoping.se eller telefon
011-15 14 54.
Våra telefontider är:
• måndag till torsdag klockan 13.00 till 16.00
• fredag klockan 13.00 till 15.00.
Ni kan hitta mer information på www.norrkoping.se.
Där kan ni även ladda ner den här foldern på
engelska och arabiska.

