
Örebro måndag 22 augusti 2022 

Pressmeddelande

Liberalerna vill utöka öppettiderna för krogen! 
Liberalerna föreslår idag i Miljönämnden att tre krogar i Örebro ska kunna ha öppet, 
under en prövotid, till kl 03:00 istället för 02:00 under helgnätter. 

– Det är dags nu för även Örebro att tillåta öppettider till kl 03:00. Flera andra städer har 

det redan och det fungerar där så det bör också fungera här. Skulle det visa sig att det inte 

gör det så kommer det att synas i utvärderingen efter prövotiden. Vi ser våra restaurangäga-

re och det folknöje de erbjuder som en positiv kraft i Örebro och det är dags att andra par-

tier också inser det. Vi vill pröva om det här blir ett bra tillskott till den nöjesverksamhet som 

redan bedrivs, säger Berith Tedsjö-Winkler, Liberalerna Örebro kommun, ledamot i Miljö-

nämnden. 

– Jag förstår inte varför vi politiker ska stå i vägen för det lokala näringslivet, speciellt då 

detta är någonting som fungerar på flera andra ställen i landet. Något jag också tycker är 

underligt är att vi ska hindra människor från att kunna bestämma själva när de vill gå hem, 

som att man som myndig inte kan ta det beslutet själv. Det måste bli ett slut på dumfökla-

ringar av företagarna och örebroarna och tron att ingen av dem klarar av detta. Jag vill att 

det ska upp till bevis nu. Nu utökar vi öppettiderna på prov så får vi se. Vi kan aldrig veta 

förräns vi testat. Jag är övertygas om att det kommer gå utmärkt. Krögarna förtjänar att få 

detta ansvar och örebroarna är redo att få ta sina egna beslut, säger Levi Rönnberg, Libera-

lerna Örebro kommun, ersättare Miljönämnden. 

För mer information kontakta 
Berith Tedsjö-Winkler 
076-251 42 80 

Levi Rönnberg 
073-502 93 21 

Yrkandet bifogas nedan. 
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YRKANDE/RESERVATION 

Miljönämnden 2022.08.23 

Ärendenr: Mn 220425-0110-WR56, Mn 220425-0110-MV14, Mn 220425-0110-XK32 

Tre dotterbolag inom Lawekagruppen, Villa strömpis, restaurang Frimis samt restaurang Pit-

cher´s, har ansökt om utökade serveringstider från nuvarande stopptid kl 02:00 till kl 03:00. 

Ansökningarna avser tiden för både inomhus och utomhusverksamhet. Ansvariga för verk-

samheterna föreslår att den förlängda stopptiden skulle prövas under ett eller ett halvt år tid 

för att sedan utvärderas. Bolagets företrädare uppger muntligen att ansökningarna endast 

avser helgnätter. 

Av polismyndigheten region Bergslagen yttrande gällande förlängda stopptider framgår bl 

a att forskning påvisar att ökade öppettider kan leda till mer våld i offentlig miljö, men att 

studier också visar den direkta motsatsen. Det kan alltså enligt forskning och studier leda till 

att den offentliga miljön istället blir lugnare med förlängda stopptider. Detta beroende på 

att olika verksamhet stänger vid olika tiderpunkter. 

Stopptider för liknande verksamheter redan beviljats till kl 03:00 i flera med Örebro jämstora 

städer samt även i städer mindre än Örebro.  

Liberalerna yrkar därför på:  

att - Lawekagruppens dotterbolag Villa Strömpis, restaurang Frimis samt restaurang Pit-

scher´s beviljas en prövotid med förlängda stopptider till kl 03.00 under ett års tid under 

helgnätter. 

att - de förlängda stopptidena utvärderas efter ett år utifrån polismyndigheten region Bergs-

lagens rapporter och bedömning samt antalet inkomna anmälningar om bullerstörningar 

som kan härröra till den förlängda stopptiden mellan 02:00 - 03:00.  

Om Liberalernas förslag faller i nämnden är detta tillika en reservation till förmån för eget 

yrkande. 

Berith Tedsjö-Winkler  

Ordinarie ledamot för Liberalerna, Miljönämnd. 

Örebro den 20/8-2022

 ( )2 2


