Nu ska du snart ta studenten från flera år av obligatorisk skola. De sista proven ska skrivas, men
framförallt ska firandet snart ta vid.
När vårens studentskivor drar igång så är nog våld det sista du tänker på. Men för oss på Citypolisen
är det vardag och vi vill göra allt vi kan för att inte dela den med dig. Det är ingen rolig sanning men
fester och våld hänger ihop. Vi vill att studentskivorna ska bli så trevliga som möjligt och kommer
därför att besöka dem. Det gör vi för din trygghets skull.
Vi vill även ge dig några tips på hur du kan undvika att bli utsatt för brott.
 Bara för att ni hyrt krogen så bestämmer ni inte reglerna. Personalen har ett krav på sig att
det ska råda god ordning och att ingen som är märkbart berusad får vistas i lokalen.
 Har du förfestat och är märkbart påverkad måste personalen neka dig tillträde, även om du
köpt biljett.
 Har du inte giltig legitimation måste personalen neka dig inträde, även om du är 18 år.
 Att låna en kompis eller syskons ID-kort för att komma in på krogen är straffbart. Det kan ge
fängelse och syns i ditt belastningsregister i minst tre år.
 En ordningsvakt har i uppdrag att upprätthålla ordningen på krogen. Han/hon har rätt att avvisa
dig om du är störande eller för berusad. Ordningsvakten har även rätt att visitera dig i samband
med detta. Gör du motstånd kan du misstänkas för brott.
 Ta hjälp av ordningsvakter och personalen om du märker beteendeförändringar hos dina
klasskamrater. Du känner dem bättre än personalen och kan därför varna dem om det hänger
bråk i luften.
 Det absolut viktigaste av allt, lämna ingen ensam! Ensamma personer på väg hem från krogen
löper större risk att utsättas för brott än de som har sällskap. Ta hand om dina vänner. Ring deras
föräldrar och be om skjuts. Det är bättre att få lite skäll från mamma och pappa om de märker att
ni har druckit, än att bli utsatt för brott.

			
			

Med hopp om en lysande framtid och en festlig student!

Citypolisen

