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Lunds nation är en av Lunds tretton studentnationer. Lunds nation är en
studiesocial sammanslutning av studenter, vars främsta syfte är att
tillhandahålla bostäder, en utvecklande studiesocial miljö och en rikare fritid för
studenterna i Lund. Lunds nation har cirka 3300 medlemmar, varav cirka 600 är
aktiva inom något av nationens utskott. Nationen bedriver en stor variation av
verksamheter i form av restaurang- och klubbverksamhet och en bred samling
kulturaktiviteter.
1. Beskrivning av verksamhet
Nationens verksamhet som innefattar alkoholservering ser idag ut på
följande sätt: På torsdagar udda veckor och lördagar driver nationen
traditionella studentsittningar mellan 19.00 och 22.00. Därefter börjar
nattklubbsverksamheten igång som stänger 02.00. På torsdagar jämna
veckor bedrivs restaurang/pubverksamhet med stängning senast 00.00.
Utöver detta har nationen restaurangverksamhet på utvalda fredagar
genom bistron Himlen och jazzklubben Stardust samt arrangerar sina
traditionella sexmästerifester bl a. Novischfest, Gåsamiddag, Oktoberfest,
Julfest som även dessa oftast inträffar på fredagar.
2. Syfte
Syftet med en drog- och alkoholpolicy för Lunds nation är att samla de
bestämmelser som finns i lagar och förordningar samt oskrivna och
skrivna inom nationen och fullt ut implementera dem i nationens
verksamheter. Policyn är framtagen för att vara tillämpbar, hållbar, klar och
precis. De övergripande målen ska genomsyra hela dokumentet. Dessa
mål ska vara svåra att ändra, men detaljbestämmelser ska kunna ändras
allt eftersom verksamheterna förändras.
Genom att följa policyn så ska Lunds nations verksamheter bedrivas på
ett sätt som är välkomnande, roligt, entusiasmerande, tryggt och stabilt.
Syftet med policyn är inte att förhindra drickandet hos de studenter som
arbetar inom nationen eller besöker oss som gäster. Meningen och målet
är att drickandet sker på ett ansvarsfullt sätt och att de negativa effekterna
och problemen av en överdriven alkoholkonsumtion belyses och
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förhindras. Det har alltid varit och det ska alltid vara roligt att besöka
nationen.
Hela policyn kan sammanfattas av detta stycke;
Lunds nations alkoholverksamheter ska präglas av ett sunt förnuft och att
ingen sprithets eller överkonsumtion får förekomma. Lunds nations
verksamheter är till för att sprida glädje och trevnad i kombination med
ansvarstagande och stabilitet. Ett sunt förhållningssätt till alkohol leder till
minskade negativa effekter och förebygger skador. Lunds nation tar
kraftigt avstånd från alla slags illegala droger.

3. Utbildning
Alla ansvariga för klubb-, sittning- och festverksamheterna ska ha
genomgått den grundläggande alkoholutskänkningsutbildning (A-cert)
som arrangeras av kommunen, AF, KK och LUS. Dessa ska även
uppmuntras till att gå vidareutbildningen (B-cert). Samtliga förmän ska bli
uppmuntrade till att gå A-certsutbildningen då de ofta jobbar även andra
utskott än sitt eget på nationen.
Samtliga medlemmar i Kuratelet ska genomgå den C-certifierande
utbildningen som ges av organisationerna nämnda ovan. Kuratelet ska
också skaffa sig kännedom om alkohollagen och andra relevanta
bestämmelser.
Klubb-, sittnings- samt festförmännen ska se till att de som arbetar under
kvällen (tjänstemännen) är insatta i alkoholpolicyn och innehar
grundläggande kunskap om alkohollagen.
4. Utskänkning
En lathund ska finnas uppsatt i barer, kök, garderober och andra ställen
där den är väl synlig. Alkoholpolicyn ska även finnas tillgänglig på dessa
ställen. Policyn ska också aktivt kommuniceras både igenom de mediala
kanaler som nationen har till förfogande men också genom diskussion och
information mellan de aktiva på nationen.
De aktiva som arbetar under kvällen ska neka gäster servering om det är
uppenbart att de inte mår bra av mer alkohol. Definitionen på överdriven
berusning är att gästen inte kan kontrollera sitt tal eller sina handlingar, att
gästen uppträder olämpligt gentemot andra eller inte kan ta vara på sig
själv. Utskänkningen ska följa alkohollagens bestämmelser om
återhållsamhet, ordning och nykterhet.
Alla aktiva ska vara insatta i de problem som pubverksamheten kan ge
upphov till, exempelvis buller, fylla och ordningsproblem. Denna
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information ska förmedlas genom brev, möten och ständig dialog mellan
de aktiva inom nationen.
För att säkra kontinuitet och samarbete mellan grannationer,
tillståndsmyndighet och polis ska regelbundna samtal föras. Vid dessa
samtal ska särskilt diskuteras samarbetet för att minska störningar i
grannskapet och hur pass väl Lunds nation har följt sina åtaganden.
Under varje verksamhet ska det utöver läsk, juice och vatten finnas
attraktiva, billiga alkoholfria alternativ som klart och tydligt marknadsförs i
drinklistor etc.
Under hela kvällen ska gästerna erbjudas vatten. Detta ska vara friskt,
gratis och tillgängligt.
Lunds nation säljer inte under några omständigheter alkohol efter den
tidpunkt som nationens alkoholutskänkningstillstånd anger.
Mat i minst 3 olika alternativ varav minst en ”mer tillredd form” ska finnas
tillgängligt under hela verksamhetskvällen.
5. Gäster
5.1. Insläpp
Behöriga besökare är myndiga studenter som är medlemmar av
Studentlund och innehar ett medlemskort eller tillfälligt intyg för att styrka
medlemskap. För att studenter från andra högskolor och universitet i
Sverige eller utlandet ska ha tillträde till pubverksamheten krävs en så
kallad giltig ”gästlegitimation”.
För att bättre kontrollera alkoholkonsumtionen inne i lokalerna har
entrévärdarna som uppgift att dels neka gäster inträde om de är
överberusade
och
dels
avvisa
gäster
som
är
för
överserverade/överberusade inne i lokalerna. De ska också meddela de
ansvariga för kvällen om någon inte bör serveras mer alkohol. Det är
sedan den serveringsansvariges skyldighet att förmedla informationen
vidare till samtliga tjänstemän.
Ingen form av dryck får medtas in i nationens lokaler under verksamhet.
Ingen alkoholhaltig dryck får heller medtas in i nationens lokaler utanför
verksamhet.
Från och med kl. 23.00 fram till 03.00 ska det alltid finnas minst två
entrévärdar som har uppsikt över Agardhsgatan och Stora Tomegatan. De
ska be högljudda gäster dämpa sig och ser också till att ingen urinerar eller
på annat sätt beter sig olämpligt. Beter sig någon olämpligt utanför
nationens lokaler kan denne bli avvisad från nationens verksamheter.
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Entrévärdarna ska ha en lugnande och tryggande effekt på kön utanför
nationen. De ska ha en vänlig och välkomnande attityd, men ändå vara
konsekvent bestämda så att irritation inte uppstår.
I Lunds nations gillestugor får besökarantalet vid pubverksamheterna
aldrig överstiga den gräns som brandskattningen anger. Entrévärdarna
kontrollerar detta, och förman för kvällen är ansvarig för att så sker.
I entrén ska en positiv och välkomnande attityd råda.
5.2. Besöket
Under sitt besök på Lunds nation skall en gäst alltid känna sig välkommen,
trygg och säker. Lunds nation tar med kraft avstånd från varje form av
trakasserier vad de än beror på. Miljön inne såväl som ute ska vara fräsch,
ren och behaglig. Det ska särskilt läggas vikt vid ljudvolym, vilket
kontrolleras av så kallade sound ears samt genom regelbunden
egenkontroll
av verksamhetsansvarig
av
ljudnivåerna
under
klubbverksamheterna.
Lokalen ska vara i ordnat skick under hela verksamhetskvällen genom att
klubblaget plockar glas under hela kvällen.
En professionell, vänlig och snabb betjäning ska om möjligt ges till varje
gäst.
Öronproppar ska vara gratis och tillgängliga.
Discjockeys på Lunds Nation ska vara införstådda med nationens önskade
ljudvolym och efterfölja den.
Gäster som uppträder olämpligt och är uppenbart berusade ska inte vara
en olägenhet för andra gäster utan ska avvisas från verksamheten.
I enlighet med tillämplig lag är all rökning förbjuden i Lunds nations
gillestugor. Inte heller elcigaretter är tillåtna att användas i nationens
lokaler.

5.3. Överkonsumtion
För att undvika överkonsumtion ska endast en enhet serveras per person
under nattklubbsverksamhet. Vidare ska erbjudanden så som ”Happy
Hour” endast användas med restriktion och inga förmånliga
paketerbjudanden eller liknande skall erbjudas.
Nationen säljer inte under några omständigheter alkohol efter den tidpunkt
som nationens alkoholutskänkningstillstånd anger, normalt 02.00. 15
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minuter innan stängningsdags ska all alkoholutskänkning upphöra.
Nationen säljer inte alkohol på kredit. Priser på dryck ska både avspegla
inköpsvärdet och alkoholhalten i en proportionell skala.
Personer som utgör en risk för sig själv och andra ska omhändertas på
lämpligt vis, och om så behövs ska polis eller sjukvårdare tillkallas. Om så
krävs ska Lunds nation tillse att personen ifråga kommer hem på ett säkert
vis.
5.4. Hemgång
Lunds nation ska verka för att gästernas hemgång medför så små
störningar som möjligt för närboende, bland annat genom att ha
entrévärdar kvar en timme efter stängningsdags samt städning av de gator
som ligger i direkt anslutning till nationens lokaler.
Om någon efter stängningsdags uppvisar en sådan berusning så att man
kan befara att personen försätter sig i situationer denne inte klarar av med
fara för liv och hälsa så ska Lunds Nation göra allt som är möjligt för att
personen antingen blir omhändertagen eller se till att personen kommer
hem tryggt och säkert.
Alkohol eller behållare med dryck får inte under några omständigheter tas
ut från verksamhetslokalen.
6. Städning
Skräp och glas ska städas undan från kringliggande gator utanför enligt
den gemensamma för Citynationerna gällande städkartan. Detta ska ske
under kvällen och efter verksamhetens slut.
7. Narkotika
Lunds nation och Studentbostadshuset tar starkt avstånd från brottslig
verksamhet och i detta innefattas även narkotika.
Föreligger misstanke om narkotikabruk av nationens medlemmar,
Studentbostadshuset hyresgäster eller andra personer som vistas i Lunds
nations lokaler leder detta till en varning där medlemskap, hyreskontrakt samt
lämplighet som aktiv kan förverkas/hindras. Utöver detta kontaktas även
socialnämnd samt polis.
Anabola steroider omfattas också av narkotikabegreppet.
Samtliga medlemmar och hyresgäster på Lunds nation ska avstå helt från
användning av narkotika och anabola sterioder.
8. Externa relationer
Ett organiserat samarbete ska finnas mellan Citynationerna d v s; Lunds,
Östgöta, Malmö och Göteborgs nationer. Dessa nationer har ett
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gemensamt ansvar för nationsverksamheterna i området och har också
en gemensam plattform för ansvar, alkoholpolicy och städområden.
Inspektor och proinspektor ska ha en aktiv roll i kontinuiteten mot grannar,
polis och tillståndsmyndigheten.
9. Problem och konflikt
Vid en eventuell konfliktsituation som gäller alkohol och som involverar
entrévärdar, aktiva eller gäster ska situationen lösas efter bästa förmåga och
samförstånd. Nationsstyrelsen ska kontaktas om problemen kvarstår. Rör det
sig om en isolerad händelse kan konflikten lösas under kvällen, men om det
handlar om ett skadligt beteende ska ärendet rapporteras till nationsstyrelsen.
Misstänker man att någon aktiv på nationen har problem med sin
alkoholkonsumtion ska nationsstyrelsen kontaktas. En definition av detta är om
man på grund av sitt drickande, gång på gång försätter sig i situationer som
man inte klarar av eller inte kan fullfölja åtaganden mot sig själv och andra.
Ansvaret för ärendet ligger därefter på styrelsen som har tystnadsplikt i ärendet.
När en persons drickande skadar Lunds nations verksamheter, eller om en aktiv
inte kan fullfölja sina åtaganden på nationen kan denne bli avstängd från i första
hand alla verksamheter som förknippas med alkohol. Om problemet kvarstår
kan personen bli avstängd från all verksamhet. Beslut om avstängning tas av
styrelsen efter diskussion i seniorskollegiet.
Lunds nation ska samarbeta med Studenthälsan.
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