
	  

 

	  
Vi	  vill	  till	  en	  början	  tacka	  för	  all	  respons	  och	  åsikter	  vi	  får	  in	  gällande	  
Trädgården.	  Det	  är	  denna	  feedback	  som	  gör	  att	  vi	  hela	  tiden	  strävar	  efter	  att	  
utvecklas	  och	  förändra	  oss.	  	  
Vi	  har	  som	  avsikt	  att	  Trädgården	  ska	  vara	  en	  unik	  positiv	  och	  välkomnande	  
upplevelse	  för	  alla	  gäster.	  Vi	  har	  sedan	  ett	  flertal	  år	  tillbaka	  arbetat	  med	  att	  
analysera	  vår	  service	  och	  vårt	  trygghetstänk	  på	  platsen.	  Vi	  var	  med	  och	  startade	  
upp	  trygghetsorganisationen	  Nattskiftet	  som	  idag	  verkar	  på	  Trädgården.	  I	  år	  
började	  vi	  även	  använda	  servicevärdar.	  	  
Vi	  verkar	  under	  polisens	  och	  socialförvaltningens	  regler	  vilket	  gör	  att	  vi	  måste	  
neka	  och	  avvisa	  gäster	  som	  överstiger	  berusningsgraden	  ”märkbart	  påverkad”.	  	  
För	  att	  få	  servera	  alkohol	  till	  allmänheten	  är	  vi	  tillförordnade	  att	  ha	  
auktoriserade	  ordningsvakter	  för	  att	  sköta	  detta	  arbete.	  

När	  vi	  nås	  av	  information	  om	  att	  vissa	  gäster	  känt	  sig	  kränkta	  under	  besök	  på	  
Trädgården	  där	  bedömningar	  av	  berusningsgrader	  gjorts,	  att	  konflikter	  uppstått,	  
känns	  det	  olyckligt.	  Vi	  ser	  väldigt	  allvarligt	  på	  situationer	  som	  dessa	  och	  kommer	  
grundligt	  utvärdera	  det	  som	  hänt	  och	  fortsätta	  arbetet	  att	  utveckla	  oss	  själva	  och	  
vår	  omgivning	  för	  att	  skapa	  en	  trygg	  miljö	  för	  alla	  människors	  rätt	  att	  umgås	  och	  
känna	  sig	  trygga	  i	  natten.	  

Vi	  har	  inför	  sommaren	  2016	  påbörjat	  en	  långsiktig	  process	  tillsammans	  med	  
vaktbolaget	  och	  utformat	  interna	  spelregler	  för	  hur	  vi	  vill	  ha	  det	  på	  Trädgården.	  
Där	  fokus	  ligger	  på	  att	  utveckla	  servicen	  för	  våra	  gäster.	  Vi	  har	  satt	  en	  tydlig	  
policy	  för	  hur	  vi	  vill	  att	  alla	  som	  jobbar	  på	  Trädgården	  ska	  bemöta,	  serva	  och	  
informera	  våra	  gäster	  oberoende	  om	  man	  är	  servicevärd,	  ordningsvakt,	  
nattskiftet	  eller	  anställd.	  

Det	  vi	  tydligt	  kan	  se	  är	  att	  vårt	  arbete	  fortfarande	  behöver	  utvärderas,	  granskas	  
och	  förändras	  tillsammans	  med	  partners,	  anställda,	  gäster	  och	  staden	  
beslutsfattare.	  Det	  vi	  här	  vill	  ge	  är	  en	  öppenhet	  om	  hur	  vi	  arbetar	  och	  vad	  vi	  har	  
för	  policys	  samt	  hur	  vårt	  fortsatta	  arbeta	  kommer	  fortskrida.	  Vi	  anser	  det	  viktigt	  
att	  alla	  i	  gemenskapen	  tar	  ansvar	  för	  beteenden	  på	  och	  utanför	  krogen	  och	  hur	  vi	  
vill	  att	  nattlivet	  ska	  vara.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Spelregler 
Trädgårdens	  spelregler	  utgår	  från	  att	  man	  fokuserar	  på	  Beteende	  och	  inte	  
Personlighet.	  

Vi	  ska	  alltid	  ta	  reda	  på	  ingångsvärdet	  i	  en	  situation.	  	  

Vi	  ska	  alltid	  ha	  en	  dialog.	  Avvisanden	  vid	  ”märkbart	  påverkad”	  får	  ta	  den	  tid	  det	  
tar.	  	  

Vi	  ska	  ha	  en	  bra	  attityd	  och	  vara	  positivt	  inställda.	  	  

Vi	  ska	  aldrig	  vara	  aggressiva.	  	  

Vi	  ska	  alltid	  vara	  lösningsorienterade.	  	  

Vi	  ska	  alltid	  lyssna	  till	  vad	  gästen	  har	  att	  säga.	  

Vi	  ska	  vara	  serviceinriktade.	  	  

Vi	  ska	  hälsa	  på	  alla	  när	  man	  kommer	  och	  går.	  	  

Vi	  ska	  ha	  en	  bra	  dialog	  med	  personalen	  och	  Nattskiftet.	  Om	  en	  person	  av	  någon	  
anledning	  inte	  kan	  ta	  sig	  hem	  själv	  så	  ska	  Nattskiftet	  erbjuda	  en	  trygg	  färd	  hem.	  	  

Vi	  ska	  ha	  som	  målsättning	  att	  alltid	  kunna	  skaka	  hand	  efteråt	  med	  alla	  vi	  ber	  att	  
lämna	  serveringsstället	  pga.	  onykterhet.	  	  

Vi	  är	  alla	  förebilder.	  

Bakgrund	   
Trädgården	  jobbar	  hårt	  med	  att	  skapa	  en	  plats	  där	  vi	  alla	  kan	  skåla	  och	  kramas	  
tillsammans	  på	  lika	  villkor.	  Till	  detta	  hör	  att	  vi	  måste	  följa	  alkohollagstiftningen	  
och	  Socialstyrelsens	  regler	  gällande	  berusningsgrader.	  Detta	  är	  väldigt	  viktigt	  för	  
oss	  som	  arrangörer	  att	  hålla	  i	  minnet	  då	  det	  finns	  en	  risk	  att	  Trädgården	  mister	  
utskänkningstillståndet	  om	  detta	  inte	  efterföljs.	  	  

Socialstyrelsen	  och	  Polismyndigheten	  
Socialstyrelsen	  och	  Polismyndigheten	  kräver	  att	  gästernas	  alkoholpåverkan	  inte	  
får	  överstiga	  berusningsgraden	  ”märkbart	  påverkad”.	  Detta	  innefattar:	  

- Svårigheter att fästa blicken 
- Svårigheter att uppfatta budskap 
- Ostadig gång eller svårigheter att stå upp 
- Hängande ögonlock 
- Högljutt beteende 
- Förmåga att slumra till 



	  

 

 
Skulle	  någon	  gästs	  alkoholpåverkan	  mot	  förmodan	  överstiga	  den	  tillåtna	  
berusningsgraden	  kan	  våra	  ordningsvakter	  bli	  tvungna	  att	  avvisa	  gästen	  från	  
serveringsområdet.	  Trädgårdens	  personal	  ska	  vara	  uppmärksam	  på	  om	  någon	  
gäst	  skulle	  vara	  för	  berusad.	  Bartenders	  har	  en	  plikt	  att	  inte	  överservera	  
gästerna.	  Trädgården	  ställer	  sig	  emot	  alla	  typer	  av	  droger	  och	  samarbetar	  med	  
polisen.	  	  

Genomförande 
Som	  ett	  första	  steg	  har	  vi	  fått	  ett	  nytt	  tillstånd	  av	  socialförvaltningen	  att	  införa	  
vandelsprövade	  servicevärdar	  som	  ska	  komplettera	  ordningsvakten	  och	  på	  så	  
sätt	  ha	  som	  främsta	  uppgift	  är	  att	  höja	  värdet	  på	  gästens	  kväll	  genom	  att	  ge	  ett	  
öppet	  och	  välkomnande	  bemötande,	  svara	  vänligt	  på	  besökarens	  frågor	  samt	  
uppmuntra	  till	  vad	  som	  är	  ett	  bra	  beteende.	  	  	  

2016	  är	  ett	  prövoår	  där	  våra	  servicevärdar	  till	  största	  delen	  består	  av	  
entrévärdar	  eller	  ordningsvakter	  utan	  uniform.	  Till	  2017	  vill	  vi	  tillsammans	  med	  
vaktbolaget	  kunna	  rekrytera	  och	  utbilda	  nya	  servicevärdar	  för	  att	  skapa	  den	  
mångsidiga	  dimensionen	  på	  service	  som	  är	  vårt	  övergripande	  mål	  .	  

Alla	  som	  jobbar	  på	  Trädgården	  ska	  alltid	  hantera	  situationer	  med	  god	  verbal	  
förmåga	  och	  ska	  undgå	  att	  hamna	  i	  dispyter.	  Trädgården	  ställer	  sig	  starkt	  emot	  
all	  typ	  av	  diskriminering,	  rasism	  och	  homofobi.	  Alla	  människor	  ska	  vara	  och	  är	  
välkomna	  till	  Trädgården.	  

Uppföljning	  I	  läsande	  stund	  utreder	  vi	  händelserna	  kring	  de	  klagomål	  som	  
inkommit	  på	  Trädgårdens	  vakter,	  detta	  för	  att	  skapa	  oss	  en	  helhetsbild	  av	  vad	  
som	  har	  hänt	  i	  dessa	  situationer.	  Därefter	  kommer	  vi	  vidta	  de	  åtgärder	  som	  
behövs	  kring	  de	  särskilda	  fallen.	  Vi	  för	  en	  dialog	  med	  alla	  personer	  som	  berörs.	  
Vi	  kommer	  under	  de	  kommande	  veckorna	  ha	  nya	  samtal	  med	  alla	  berörda	  parter	  
på	  Trädgården	  för	  att	  försäkra	  oss	  att	  vi	  arbetar	  på	  ett	  sätt	  där	  ord	  blir	  handling.	  
Vi	  ser	  det	  som	  avgörande	  att	  alla	  trivs	  och	  känner	  sig	  trygga	  när	  man	  besöker	  
Trädgården.	  Om	  du	  som	  gäst	  har	  upplever	  att	  du	  inte	  tycker	  bemötandet	  
stämmer	  in	  med	  vad	  som	  framgår	  av	  vår	  policy	  så	  uppmanar	  vi	  er	  att	  ni	  väl	  på	  
plats	  få	  prata	  med	  någon	  av	  våra	  driftansvariga	  eller	  kontakta	  oss	  via	  
info@husetunderbron.se	  

	  

	  

	  

	  



	  

 

Vi	  kommer	  till	  öppningen	  efter	  midsommar	  införa	  följande:	  

-‐	  Arbeta	  förebyggande	  genom	  förståelse	  och	  dialog	  för	  att	  undvika	  konflikter	  
-‐	  Ännu	  tydligare	  policy	  för	  hur	  vi	  hanterar	  konflikter.	  
-‐	  Utöka	  samarbetet	  med	  Nattskiftet	  så	  att	  deras	  närvaro	  även	  finns	  inne	  på	  
Trädgården.	  
-‐	  Ha	  personliga	  samtal	  med	  alla	  vakter,	  servicevärdar	  och	  entrevärdar	  som	  
arbetar	  hos	  oss.	  
-‐	  Förändra	  vårt	  mottagande	  i	  Trädgårdens	  entré	  
-‐	  Fortsätta	  arbeta	  mot	  målet	  att	  inget	  våld	  ska	  ske	  på	  Trädgården	  

Undertecknat	  

Trädgårdens	  ledning	  


