Hjälp hembryggarna
ändra alkohollagen!
hembryggd öl kunde inte institutet styrka, när
föreningen ifrågasatte den lagtolkningen. Därför
kunde, trots allt, arrangemanget äga rum på detta
krystade och alkoholpolitiskt bakvända sätt.

Svenska hembryggareföreningen har i
sjutton år arrangerat svenska mästerskapet i hembryggd öl utan anmärkning. Nu har Statens folkhälsoinstitut
försökt att stoppa tävlingen. Hjälp
hembryggarna att ändra lagen genom
att skapa opinion.
Inför 2006 års svenska mästerskap i hembryggd öl i
Kalmar, det artonde i ordningen, lät kommunen
Statens folkhälsoinstitut utreda tävlingen.
Folkhälsoinstitutet svarade med en promemoria
strax innan tävlingen skulle äga rum. I den menar
man att hembryggd öl inte får förekomma i en
serveringslokal. Man menar vidare att entréavgiften
inte är förenlig med alkohollagen, samtidigt som
man är tveksam till om privatpersoner får bjuda på
hembryggd öl i bedömningssyfte.
Med lagtolkningar som denna gör institutet sig
själv och, vad värre är, också svensk alkohollagstiftning till åtlöje.

Lagen går att ändra
Lagstiftarna har troligen inte känt till
tävlingsformen för SM och därför inte skapat det
lagrum som behövs. Detta går absolut att ändra på.
Det handlar om att utforma en lagtext som uppfyller
sina syften men inte låter seriös verksamhet komma
i kläm mellan paragraferna. Detta är juristerna
duktiga på, bara de får förutsättningarna. En
klanderfri lagtext inger respekt.
Man kan också notera att de flesta av Sveriges
omkring tjugo mikrobryggerier har startats av
hembryggare inspirerade av föreningens snart
tjugoåriga mästerskap. De har skapat massor med
jobb, ofta på små orter där arbetstillfällena är få.
Nu kräver vi att Sveriges riksdag och regering
förändrar svensk alkohollagstiftning så att
den möjliggör provning av hembrygder i
serveringslokaler och att arrangören ges
möjlighet att ta avgifter för att täcka sina
omkostnader.
Ta ställning mot förmynderiet och skriv under
du också!
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Industrilokal istället
När föreningen fick promemorian i sin hand blev
man i all hast tvungen att flytta tillställningen från
den tilltänkta serveringslokalen till en tom
industrilokal. Ingen entréavgift kunde tas ut för att
täcka omkostnaderna. I lokalen kunde ingen
försäljning av mat och lättdrycker ske, och någon
utbildad ansvarig serveringspersonal fanns inte på
plats i år.
Att alkohollagen också skulle hindra privatpersoner att bjuda varandra på ett smakprov
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