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10	  tips	  för	  en	  lyckad	  kväll!	  

	  
1. Bjud	  bara	  era	  vänner	  på	  festen.	  
2. Vill	  du	  vara	  säker	  på	  att	  komma	  in,	  skippa	  förfesten.	  
3. Innan	  festen,	  läs	  på	  om	  alkohollagar	  och	  regler.	  	  
4. Ordningsvakter	  och	  personal	  är	  på	  plats	  för	  att	  ni	  ska	  få	  en	  lyckad	  

studentskiva.	  
5. Drick	  måttligt	  och	  varannan	  vatten.	  
6. Ring	  hellre	  polisen	  en	  gång	  för	  mycket,	  än	  en	  gång	  för	  lite	  
7. Ta	  hand	  om	  varandra	  och	  åk	  hem	  tillsammans.	  	  
8. Tänk	  på	  att	  enligt	  lag	  får	  man	  inte	  servera	  en	  alkoholpåverkad	  person	  per	  

alkohol.	  
9. Åk	  inte	  svarttaxi,	  ta	  något	  av	  de	  bolag	  du	  känner	  igen.	  	  
10. Stöldrisken	  i	  krogmiljö	  är	  tyvärr	  stor.	  Håll	  koll	  på	  dina	  tillhörigheter	  och	  lämna	  

in	  de	  du	  inte	  behöver	  under	  kvällen	  i	  garderoben.	  	  
	  
Nyttiga	  telefonnummer	   	  
	  
112	  –	  nödnumret	  när	  du	  behöver	  omedelbar	  hjälp	  av	  exempelvis	  polis,	  
räddningstjänst	  eller	  ambulans	  
	  
114	  14	  –	  numret	  du	  ska	  ringa	  då	  du	  har	  ärende	  till	  polisen	  som	  inte	  är	  akuta.	  För	  
snabbare	  service	  möts	  den	  som	  ringer	  114	  14	  av	  ett	  talsvar	  med	  fyra	  valmöjligheter.	  
	  
Nattknappen	  –	  08-‐504	  466	  66.	  Nattknappen	  ger	  stöd	  till	  personer	  som	  rör	  sig	  i	  hela	  
Stockholms	  län.	  Verksamheten	  drivs	  av	  Citypolisen	  tillsammans	  med	  polisens	  
volontärer	  och	  är	  en	  hjälp	  att	  minska	  otryggheten	  för	  alla,	  fredagar	  och	  
lördagar	  23.00-‐03.30.	  
	  
Trygghetscentralen	  –	  0201-‐202	  525.	  Hit	  ringer	  om	  du	  om	  du	  känner	  dig	  otrygg	  i	  SL-‐
trafiken.	  	  
	  
	  


