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Alkohollagen - korrigeringar
Länsstyrelsen har tillsatt en grupp för att titta
på eventuella korrigeringar i alkohollagen. Om
vi finner att det är vikt kommer en skrivelse att
framställas. Vi vill gärna ha kommunernas synpunkter. Vi kommer ut med ett utskick senare,
men börja fundera redan nu.
Tullverkets rapport - Smokey Golds råtobak
Från kommunerna i Örebro län har produkten
Smokey Golds råtobak ”för mun och näsa”,
lämnats in för analys till Tullverket. Frågeställningen är - Går produkten att röka eller ej? Nu
har svaret kommit och Tullverket gör bedömnigen att tobaken går att röka. Tullverkets rapport finns som bilaga till informationsbrevet.

Förändringarna i tobakslagen
Länsstyrelsen har tagit fram ett informationsblad om förändringarna i tobakslagen. Det är
fortfarande delar som är oklara så har du frågor
tveka inte att höra av dig.
”Isglass” N1CE frozen cocktail
Länsstyrelsen har ställt frågor till Folkhälsomyndigheten om den alkoholhaltiga ”isglassen”
N1CE frozen cocktail som säljs i butiker. Svaret
bifogas.
Bemanning under sommaren
Lars har semester 23 juni – 10 juli samt 25 juli –
29 augusti.
Jakob har semester 18 juli – 14 augusti.
Under vår ledighet kan ni kontakta Länsstyrelsen på vastragotaland@lansstyrelsen.se eller
010-224 40 00.
Trevlig sommar önskar Lars och Jakob!

Skatteverkets skatterevision mot High star
Skatteverket påför tobaksgrossisten High star
punktskatt och skattetillägg med drygt 23 miljoner för deras införsel av tobaken.
Läs mer här
Champagne-truck
Sommartider är lika med nya idéer från vinsprit-öl leverantörer/tillverkare att lansera sina
varor. Här är det senast exemplet som vi får
hålla utkik efter i sommar… Läs mer här.

Bilagor:
– Tullverkets rapport
– Informationsblad tobakslagen
– Svar från Folkhälsomyndighetens gällande
N1CE frozen cocktail
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