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Thomas Hedén och Monica
Ståhl, distriktsordförande för
IOGT-NTO, bjöd på fest för
alla och serverade
alkoholfria drycker på Stora
torget i Karlstad under
onsdagen.
FOTO: MIKAEL LINDBLOM
 [Förstora] 

Anna Sims
anna.sims@nwt.se
054-19 97 08

Det alkoholfria utbudet har ökat med 40 procent på
Systembolaget på bara några år. Det skyltas väl och ofta
anordnas provsmakningar.

– Vi har tjatat oss blå i flera år för att bredda sortimentet
och nu finns över hundra olika alternativ att välja mellan.
Ett alkoholfritt vin eller öl gör det trots allt lättare att
smälta in i festliga sammanhang än om man skulle sitta
med en sötdricka till maten, säger Monica Ståhl,
distriktsordförande i Värmland för IOGT-NTO.

Goda smaker utan alkohol

I onsdags bjöd hon på smakprov på Stora torget, halvvägs
in i firandet av Folknykterhetens vecka.

– Vi har haft folk här hela tiden som smakat. De flesta är
glada och tycker det är roligt att vi finns, men det är få som
blir medlemmar tyvärr. När man tar bort alkoholen som smakbärare i en dryck får man
satsa mycket på goda smaker, det kan få fler att se alkoholfritt som ett alternativ. Med
kampanjen Fest för alla menar vi alla åldrar, gravida, bilkörare och personer som har
problem med alkoholen, säger Monica Ståhl.

Arbetet går vidare med att påverka restauranger och tidningar att bredda utbudet och
rekommendera alkoholfria alternativ till maten.

SJ fortfarande dåliga

– Restauranger ligger fortfarande efter, men de blir bättre och bättre. Sämst är SJ som
fortfarande inte har något gott alkoholfritt att dricka till maten i bistron. De hävdar att
det inte är någon efterfrågan och att du inte har plats.

Monica Ståhl efterfrågar också fler helt alkoholfria miljöer.

– Fler och fler serveringar och tillställningar får alkoholtillstånd. Det är lätt att få men
svårt att bli av med. Dessutom strömmar det reklam för alkohol över oss på tv och i
tidningar. Den här veckan finns vi och alla andra nykterhetsförbund i Värmland ute på
gator i torg i flera orter. Ju fler vi träffar desto fler hoppas vi vill prova ett alkoholfritt
vin till nästa middag.
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Karlstad

I DAG: 07:30 Fest för alla var mottot när IOGT-NTO bjöd på

alkoholfritt och firade folknykterhetens vecka i Karlstad på
onsdagen. | Läs mer »

Kil

I GÅR: 20:52 Klassiska OK-macken i Kil har tackat för sig.

Nu kan området förvandlas till – torghandel.
– Platsen är strategisk, säger kommunalrådet Georg Forsberg (C). | Läs mer »

Senaste nytt

I DAG: 07:30

Fest utan alkohol

I GÅR: 23:26

WEBB-TV: Linus om
missräkning

I GÅR: 22:17

Strömtorp nära seger trots
underläge

I GÅR: 20:52

Nedlagd mack kan bli
handelstorg

I GÅR: 19:11

Värmlänning till junior-VM

I GÅR: 17:37

KLUBBAT:
Kommunstyrelsen Kil

Karlstad
nwt.se › Karlstad

Fest utan alkohol
KARLSTAD: Viktigt att ta fram goda smaker

Fest för alla var mottot när IOGT-NTO bjöd på alkoholfritt och firade folknykterhetens vecka i Karlstad på

onsdagen.

– Vi har kommit en bit på väg men det finns fortfarande för få alkoholfria miljöer, säger Monica Ståhl,

distriktsordförande.
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Ung sport

I GÅR: 19:11 Tobias Edén, 18, från Karlstads golfklubb är

uttagen till junior-VM på Chukyo-banan i Japan den 18-21
juni.
– Underbart! Att komma med i VM-laget var ett stort mål
det här året, säger han.
| Läs mer »

Hammarö

Hammaröföretag bryter mot
exportförbud
I GÅR: 17:32 Östersjölaxen är så förgiftad att den är förbjuden att exportera.

Trots det säljs den utomlands – bland annat genom grossisten Matgard på Hammarö.
– Vi har gjort en polisanmälan, säger miljöinspektör Ann-Kristin Djuvfeldt. | Läs mer »

Värmland

Stränder riskerar försvinna
I GÅR: 15:55 Vänerns stränder fortsätter att växa igen. Och

det går fort.
– Om vi inte gör någonting kommer vi förlora de öppna
stränderna, varnar Camilla Finsberg på Vänerns
vattenvårdsförbund. | Läs mer »

Karlstad

Shrek inställt även ikväll
I GÅR: 15:56 Det går troll i Wermlandsoperans föreställning Shrek. Under onsdagen flögs

en expert från England in för att lösa de tekniska problemen. | Läs mer »

Resor

8 härliga familjehotell på Kreta
{{rg_link arrow="1" article_id="5649" link="Våra bästa hotelltips för dig som reser med
barn" description="Sommarsemestern till södern är något som vi alla längtar efter och
något vi alla vill ska bli den perfekta resan. Om du ska ta med dig familjen till Kreta i
sommar och funderar på var du ska bo så har vi svaret. Här är våra favorithotell hos de
olika charterbolagen."}}

» Sök billiga resor, sista-minuten, flyg, charter och hotell!

Värmland

Billigare fartyg ska öka Vänertrafiken
I GÅR: 14:17 Framtidens insjötransporter ska kunna ske med billigare fartyg som inte är

anpassade för oceantrafik. Då kan inlandssjöfarten bättre konkurrera med
landsvägstransporter. | Läs mer »

Fotboll

"Hon vill säkert ställa till det för oss"
I GÅR: 12:30 Det är ett Mallbacken med vind i seglen som

reser till Skellefteå för att ta sig an bottenkonkurrenten
Sunnanå. | Läs mer »

Hagfors

Björn Gillberg om nyemissionen
I GÅR: 11:31 Nu har vi fått förstärkning av reskassan och kan färdas vidare mot målet att

bygga fabriken för tillverkning av metanol. Det säger Björn Gillberg, vd i
VärmlandsMetanol efter att nyemissionen har avslutats. | Läs mer »

I GÅR: 17:32

Hammaröföretag bryter
mot exportförbud

I GÅR: 17:12

Vackra natur- och
djurbilder visas i Veboa

Polisdygnet

7-8 maj

6-7 maj

5–6 maj

4-5 maj

3-4 maj

Webbfrågan

Vad tycker du om skolmaten?

 Bra

 Dålig

 Har ingen åsikt

Visa resultat ››

Lagbilder

Eda IF P04-05
299 lagbilder från den
värmländska idrotten finns
på lagbilder.nwt.se »
Sortera bland åldersklasser,
orter, sporter och säsonger:

Sök lag eller person:

Webb-tv

WEBB-TV: Är Bruce
störst någonsin?

Ett stadigt grepp om
Justin Bieber

Babybilder

Välkommen Adrian!

FLER

Välkommen Melwin!
Välkommen Stina!
Välkommen Saga!
Välkommen Filip!
Välkommen Saga!

Visa upp er baby på nwt.se!

Mejla in en bild till oss. Så här gör du,
enkelt och gratis!

Inkommande

Godmorgon 4 maj

Chatter

Kommunicera
mera

Vinspalten

Nytt i maj

Fotboll

En wunderbar
vecka

Xtra

Museets samlingar
– en resa i tiden

Xtra

Nytt liv i gamla
kvarnen i Borgvik

Helg

Nicklas kan aldrig
få nog av betjänter

Xtra

Än hörs knastret
från vinylskivorna

Xtra

Kultursamarbete
för nya
infallsvinklar

Helg

Handbokbindaren
på Herrhagen

Säffle

Nya planer för
gästhamnen

Filipstad

Hon vågar prata
om psykisk ohälsa

Xtra

Ny djuraffär i
Edsvalla

Karlstad

Ulvsbys egen
skattkammare

Xtra Helg

Är Ken Ring på väg att bli folkkär? 12/4

Nöjeskollen om stora pengabråket 19/4

Auktioner  [alla]

nwt.se/annons/auktioner/

Hitta oss på Facebook

nwt.se

Gilla Du gillar detta.

Du och 5 726 andra gillar nwt.se.

Facebooks sociala insticksprogram

Fest utan alkohol - nwt.se - Ditt Värmland, just nu! http://nwt.se/karlstad/article1305191.ece

2 av 6 2013-05-09 07:46



Karlstad

Erik Arnberg Ipeers nye marknadschef
I GÅR: 10:45 IT-företaget Ipeer i Karlstad fortsätter storsatsa.

Med nya marknadschefen Erik Arnberg och ett
Stockholmskontor räknar de med en fördubblad
omsättning till 2015. | Läs mer »

Webb-tv

WEBB-TV: Är Bruce störst någonsin?
I GÅR: 09:29 I veckans nöjeskoll berörs ämnen som Shrek, Bruce Springsteen och Tomas

Ledin.
Micke reder ut begreppet cityträning och Anna talar ut om mötet med Yohio. | Läs
mer »
LÄS OCKSÅ:

WEBB-TV: Panelen diskuterar stort och smått i nöjesvärlden 29/3

Sunne

Byskoleräddare mobiliserar på nytt
I GÅR: 08:30 Åter är skolfrågan på tapeten i Sunne.

Nu laddar nybildade partiet Hela Sunne inför en het debatt.
– Vi lyckades skaka om kommunen rejält förra gången,
säger partisekreteraren Björn O Gillberg. | Läs mer »

Värmland

LO upprörs över villkoren hos Ryanair
I GÅR: 08:34 Värmlands samtliga LO-förbund har beslutat att bojkotta oseriösa flygföretag

som Ryanair. | Läs mer »

Värmland

Hur lite får skolmaten egentligen kosta?
I GÅR: 07:30 När prislappen för en skollunch går under tio kronor då reagerar Skolmatens

vänner.
– Vi vill att skolan ska ha ökade resurser för matinköp, säger dietisten Annika Unt
Widell. | Läs mer »
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LÄS OCKSÅ:

Vad tycker du om skolmaten? 8/5

Vad tycker du om skolmaten?

Karlstad

Olovliga campare ska bort från
parkering

I GÅR: 07:30 En grupp utländska gästarbetare campar sedan

några dagar på landstingets parkering bakom NWT.
Trots uppmaning att flytta har det inte skett och nu ska de
avhysas. | Läs mer »

Värmland

Zettergren vill att åklagaren byts ut
I GÅR: 07:30 Den bedrägerimisstänkta sjukgymnasten och före detta landstingspolitikern

Annétthe Zettergren begär att åklagaren i målet, Barbro Brännlund, byts ut på grund av
partiskhet. | Läs mer »

Filipstad

Stort hål stoppade räddningstjänsten
2013-05-07 23:11 När Filipstads räddningsstyrka var på väg

hem från en lastbilsolycka i Hjulsjö stoppades de av en
motorcyklist som hade upptäckt ett stort hål mitt i riksväg
63 strax utanför Persberg. | Läs mer »

Nöje

Dataproblemen fortsätter avbryta Shrek
2013-05-07 22:01 Återigen fick en föreställning av Wermlandsoperans Shrek avbrytas på

grund av dataproblem. Förra gången var i fredags. | Läs mer »
LÄS OCKSÅ:

Shrekföreställning fick avbrytas 4/5

arbeteekonomi.se

Systembolagets vd på praktik i butiken
2013-05-07 22:29 Är du ny här? Den frågan hade många kunder på sina läppar när de på

tisdagen besökte Systembolagets butik i Skoghall och hittade företagets vd som ett nytt
ansikte i kassan. | Läs mer »

Grums

All världens mat på matmässan i Grums
2013-05-07 21:15 Jennie Willén lärde sig älska matlagning hemma hos mormor i Korea. På

tisdagen var den nyblivna mästerkocken affischnamn på matmässan i Grums. | Läs
mer »
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Mejla in detta till oss! så kan det
hamna under Läsarnas här på
nwt.se. Läs mer om hur du bidrar till
Läsarnas här.
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PÅ BIO I KARLSTAD Köp eller reservera dina biobiljetter här

Bioprogrammet

KÖP BILJETT
SE TRAILER
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