
 

 

 

 Göteborg 2019-06-17 
      
  

Till våra hyresgäster  
   
 

Rökning förbjuden i och kring våra fastigheter 
 
Måndagen den 1 juli 2019 träder den nya röklagen i kraft. Den nya lagen 
innebär att rökning är förbjuden på b.la. följande ställen:  
 

 Inom barnomsorgs- och skolverksamhet samt annan verksamhet för 
barn och ungdom. Förbudet gäller t.ex. skolgårdar och motsvarande 
områden.  

 I anslutning till hälso- och sjukvårdsbyggnader (entréer, innergårdar 
och liknande) 

 I och kring restauranger och caféer (t.ex. entréer och uteserveringsytor) 

 Ytor för gemensamt bruk i bostäder (innergårdar m.m.) 

 Lekplatser  

 Entréer och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. 
 
Lagen anger att den som disponerar över lokalen är ansvarig för skyltning 
samt att se till att lagen efterföljs. 
 
Vi på Wallenstam har dock beslutat att själva sätta upp skyltar om att rökning 
är förbjuden på samtliga fastigheter som omfattas av rökförbudet. Därför 
behöver du som hyresgäst hos oss inte ombesörja någon egen skyltning. 
Däremot har du som disponerar över lokalen skyldighet att se till att lagen 
efterlevs i anslutning till din verksamhet. Du är skyldig att vidta de åtgärder 
som du kan för att förhindra att rökning sker i strid med förbudet. Detta kan 
t.ex. ske genom tillsägelse. Om någon trots sådan tillsägelse fortsätter röka där 
rökning inte är tillåten, får denne avvisas från platsen. Observera dock att det 
är endast är polis eller ordningsvakt som rent faktiskt får avvisa personer. Om 
en person inte följer anvisning får du som verksamhetsutövare alltså tillkalla 
polis eller ordningsvakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Wallenstam kommer att ta bort samtliga askkoppar som vi monterat och du 
som hyresgäst ombeds att ta bort alla dina. 
 
Avslutningsvis vill vi även informera om att det i Wallenstams fastigheter 
kommer att vara förbjudet att röka på innergårdar även där allmänheten inte 
har tillträde då vi strävar efter att kunna erbjuda en rökfri arbetsmiljö för alla 
våra hyresgäster. Vi kommer sätta upp skyltar så att förbudet tydligt framgår. 
 
 

Frågor?  
Ring Kundservice på 020-400 100 eller mejla kundservice@wallenstam.se. 
 
Vänlig hälsning 
Wallenstam 
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