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Jubler for røykeloven
I dag er det ett år siden røykeloven ble innført. Mot
alle odds, så er utelivsbransjen på Romerike
strålende fornøyd.
Av Silje Karine Fłrsund

tiders.

silje.forsund@rb.no
63 80 48 82

Respekt for bedre luft

LILLESTRØM
Det har g tt over all forventning. Vi
har hatt like mange gjester som vi
pleier og alle stamgjestene er blitt v rende, forteller en fornłyd assisterende daglig leder ved Meierigaarden
p Słrumsand, St le Skorstad.
Romerikes Blad har v rt i kontakt
med en rekke serveringssteder og
dommen er klar: Rłykeloven er alle

Mange av serveringsstedene p Romerike skryter av gjestene sine, som
de mener har tatt den nye loven til
etterretning.
Det virker som om de fleste begynner venne seg til loven, og mitt
inntrykk er at folk har stor respekt for
den, sier Skorstad.
Heller ikke i Lłrenskog har rłykeloven bydd p vanskeligheter.
Viinstallerte varmelamper raskt
og det ser ut til fungere fint, sier Do-

lores Sigolsen, assisterende daglig
leder ved Spłr Gunnar p Triaden.
Ved Gjesteg rden p Aurskog har
ansatte og stamgjester n rmest f tt
en ny hverdag.
Vi har f tt veldig mange positive
tilbakemeldinger fra folk som er allergiske mot rłyk. I tillegg er rłykeloven
fin for oss som jobber her.Vi slipper
hodepinen dagen etter og det er en
helt annen luft inne i lokalene, mener
Ane Aanerud Grłndahl, daglig leder
ved Gjesteg rden.

Gjestene blir v rende
Flere av de Romerikes Blad har v rt
i kontakt med, har ikke opplevd noen
nedgang i omsetningen.
Hos oss har omsetningen faktisk
łkt med cirka ti prosent, forteller y-

Kogstad fikk røykfripris
OSLO: Else Karin Kogstad fra
Gjerdrum ble i g r tildelt rłykfriprisen 2005. Det er fłrste gang Fylkesmannen i Oslo og Akershus deler ut prisen til en enkeltperson.
Kogstad er sjef ved avdelingen for
forebyggende helsearbeid ved
Ahus.
Dette var veldig overraskende
og jeg skal dele den med hele avdelingen. Jeg fłler at vi har f tt til mye
positivt, s det betyr veldig mye f
en slik anerkjennelse, sier Kogstad.
Hun ble i g r innkalt til młte med
fylkesmann Hans J. Rłsjorde, fyl-

keslege Petter Schou og folkehelser dgiver Ylva Risberg. Lite visste
Kogstad om at det var en pris hun
var kommet for motta.
Vi velger gi denne prisen til
Kogstad fordi hun er en ildsjel og en
stor inspirator. Hun har i tillegg v rt
veldig aktiv i dette arbeidet, forteller
Schou.
Kogstad har siden 1995 bygd opp
avdelingen for forebyggende helsearbeid en avdeling som blant annet hjelper folk med stumpe rłyken.
Avdelingssjefen har selv mistet

flere familiemedlemmer som fłlge
av rłyking.
N r du opplever at n re blir
rammet, s vil du gjerne gjłre noe,
sier Kogstad.
Hun har ogs gjennomfłrt en studie om rłyk og moralisering blant
pasienter som har hatt hjerteinfarkt.
Den viser at disse pasientene
ikke synes vi er moraliserende, men
oppfatter oss som en stor hjelp, sier Kogstad.

vind Lłvaas, daglig leder ved Mortens kro
i Nittedal.
Jeg synes det har g tt kjempefint.
Rłykeloven er helt super, og folk har forst else for den. Det er litt f rre gjester,
men vi har hatt bra omsetning gjennom
hele vinteren, forteller Anne Gunn Lerum,
medeier av P Sporet i Nes.
Hos Spłr Gunnar er omsetningen stabil.
Vi har ikke merket noen forskjell etter
at rłykeloven ble innfłrt. Det er like
mange gjester og vi har ikke tapt noe łkonomisk, sier Dolores Sigolsen.

Noen sliter łkonomisk
Mange serveringssteder ble sp dd konkurs da rłykeloven ble innfłrt, og noen
har ogs slitt łkonomisk. B de i Lillestrłm
og p Jessheim forteller utelivsbransjen
om noe lavere omsetning.
Vi har mellom ti og 20 prosent lavere
omsetting. Den store forskjellen er at folk
kommer seinere og g r tidligere, mener
Ole-Bjłrn Dokken, daglig leder ved Jekyll
& Hyde restaurant og bar i Lillestrłm.
Innehaver ved flere av utestedene p
Jessheim melder ogs om lavere omsetning.
Det er kun Gartneriet restaurant som
ikke har tapt noe p rłykeloven, og det er
takket v re uteserveringen. Taket og Kjeller n har merket rłykeloven godt,forteller
Roy Lund.

Tygger bort
røyksuget
LILLESTR M: Rłyksugne
nordmenn har tygget nikotintyggegummi for 110 millioner
kroner siden rłykeforbudet ble
innfłrt. Det viser tall fra Apotek
1. kningen skyldes at mange
tar en tyggegummi n r de ikke
kan tenne seg en sigarett.
Rłykerne blir stadig f rre. I
2004 var antallet dagligrłykere
nede i 24 prosent. Undersłkelser viser at enda flere
łnsker slutte.

GLAD FOR R YKELOVEN: Assisterende daglig leder ved Meierigaarden p Słrumsand, St le Skorstad, synes det fłrste ret med rłykelov har
g tt str lende.
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