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Når I serverer alkohol
Vær opmærksom på nedenstående regler, hvis I ønsker at servere alkohol
i et af Plus Boligs fælleshuse/lokaler.
Er du i tvivl – så kontakt vores kundeservice.

Skal der søges tilladelse?
Til jeres afdelingsmøder?
Hvis der er tale om et arrangement for beboerne i afdelingen, så anses det IKKE som offentligt, og der skal ikke
ansøges om tilladelse til at servere øl/vin/spiritus.

Til et julearrangement, hvor I serverer gløgg,
og hvor familiemedlemmer eller venner med
adresse udenfor afdelingen også deltager?
Hvis andre end beboere skal med, så får arrangementet
karakter af at være offentligt, og så kræver det politiets
tilladelse – en såkaldt
lejlighedstilladelse.

Hvis I har vingaver til for eksempel banko, hvor
andre afdelinger deltager/kan deltage?
Der er ikke tale om servering, hvis de heldige vindere venter med drikke gaverne til de kommer hjem. Derfor kræver
det ikke politiets tilladelse

Til fester eller sociale arrangementer for
afdelingens beboere?
Hvis der er tale om et arrangement for beboerne i afdelingen, så anses det IKKE som offentligt, og der skal ikke
ansøges om tilladelse til at servere øl/vin/spiritus.

Til et møde eller arrangement, hvor beboere
fra andre afdelinger eller venner deltager?
Hvis andre end beboere skal med, så får arrangementet
karakter af at være offentligt, og så kræver det politiets
tilladelse – en såkaldt
lejlighedstilladelse.

Hvis I for eksempel har en strikkeklub, der holder til i fælleslokalet, og hvor der sælges øl/
vand (og pengene går til kagekassen)?
Det anses IKKE som et offentligt arrangement, hvis strikning er det reelle formål, så derfor kræver det ikke politiets
tilladels

Hvis du har lejet fælleslokalet via vores hjemmeside til en privat fest eller arrangement?
Hvis arrangementet er offentligt, er er det dig som arrangør, der skal søge lejlighedstilladelse
(barnedåb, fødselsdag og bryllupper betragtes IKKE i almindelighed som offentlige).

Hvordan søger du tilladelse?
Nordjyllands Politis bevillings- og tilladelseskontor behandler ansøgninger om
lejlighedstilladelse til salg/servering af alkohol:
Nordjyllands Politi – Bevillingskontoret – Jyllandsgade 27 – 9000 Aalborg
Telefon 5116 2346 (hverdage kl. 10-12)
Email: njyl@politi.dk.

