Langa inte
alkohol eller tobak
information från stadsdelsförvaltningarna i stockholms stad

Det är förbjudet att sälja starköl, vin eller sprit till den som är under
20 år. Den som köper ska genom legitimation kunna visa hur gammal
hon eller han är. För att bli serverad alkohol måste man vara 18 år.
Det är också förbjudet att köpa ut, låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar
under 20 år. Straffet för langning är böter
eller fängelse upp till två år.
Tobaksvaror får inte säljas till någon som är
under 18 år. Om det finns särskild anledning
att anta att en
tobaksvara är avsedd att lämnas över
till någon som inte har fyllt 18 år får varan inte lämnas ut (langning). Att sälja
tobaksvara till person som är under 18
år är straffbart.
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Åldersgränser skyddar
endast ungdomar om vi
vuxna följer lagen

POLISEN INFORMERAR

Stoppa langningen
till ungdomar
Berusade tonåringar kan råka väldigt illa ut. Risken för att råka ut för
en olycka eller att bli utsatt för brott ökar under påverkan. Oftast är
förövaren berusad och i hälften av fallen även offret.
Våga sätta gränser
Föräldrar och andra vuxna, gör gemensam sak genom att inte köpa ut
alkohol. Bjud inte dina tonåringar på alkohol och acceptera inte
att ungdomar dricker alkohol innan de fyllt 18 år. Du kan hjälpa oss att
förebygga dessa olyckor och brott.
Vad säger lagen?
Det är förbjudet att sälja, köpa ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till
ungdomar under 20 år. Straffet för langning är böter eller fängelse
i upp till två år, vid grova brott upp till sex år.
Hjälp polisen
Har du sett eller hört talas om någon som säljer alkohol till ungdomar?
Ring polisen på 114 14. Vid pågående brott ring 112.
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facebook.com/polisen

