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Varje motboksinnehavare bör i eget
intresse taga del av nedanstående.
Motboken gäller för inköp endast vid visst utminuteringsställe.
Upplysningar angående tillvägagångssättet för erhållande av inköpsrätt vid annat utminuteringsställe hos bolaget
eller vid annat bolag lämnas vid hänvändelse till bolagets
motboksavdelning.

Vissa bestämmelser ur Kungl. Maj;ts förordning
angående försäljning av rusdrycker.
Om utminutering.
Utminutering av rusdrycker må äga rum allenast till den
vilken av Systembolaget i det detaljhandelsområde som
omfattar hans kyrkobokföringsort (hemortsbolag) erhållit
tillstånd att inköpa sådana rusdrycker.
Kan det av särskild anledning befaras, att inköp av
rusdrycker skall lända till skada för köparen eller annan,
må inköp ej medgivas eller ock de inskränkningar i inköpen stadgas vilka finnas påkallade.
I fråga om spritdrycker skall hemortsbolaget, med hänsyn till köpares ålder och levnadsförhållanden, faställa den
högsta myckenheten som må av honom inköpas.

ÖVERLÅTELSE
av inköpsrätt å motbok liksom avyttring av därå
inköpta spritdrycker och viner är i lag förbjuden.

Smuggling. Då som nu.
Under 1900-talets första halva försåg småsmugglare
som Algoth Niska det svenska folket med alkohol
under motbokens ”torra dagar”. Som sjökapten
kunde han via tyska och baltiska skepp köpa till sig
utländsk sprit för att sedan sälja vidare. Många av
skärgårdsborna gillade den folklige Algoth Niska
och skyddade honom från lagens långa arm. Statens
försök att minska den höga alkoholkonsumtionen
förvandlade vanliga medborgare till smugglare och
langare.
Motboken är sedan länge skrotad men problemet med smuggelsprit är detsamma idag.
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2.
Spritgubbar finns överallt

Gränshandeln ökar

Även idag har vi en omfattande illegal försäljning
av starköl, vin och sprit. Numera är det inte bara
småhandlare som ägnar sig åt detta utan också
grovt kriminella och välorganiserade ligor som
smugglar in enorma mängder alkohol som de sedan
säljer vidare. Tonåringar behöver bara skicka iväg
ett SMS till en spritgubbe för att få sin starköl, vin
eller sprit hemlevererad.

Allt fler svenskar köper sin alkohol utomlands.
Vi som producerar dryckerna ser hur vår försäljning till gränshandeln ökar betydligt mer än vår
försäljning till Systembolaget. Sprit & Vinleverantörsföreningens index visar att gränshandeln
med sprit ökat med 29 procent de två senaste åren
medan Systembolagets försäljning samma period
ökat med 1,3 procent. Sveriges Bryggerier ser en
liknande utveckling för öl. Även de som återvinner
våra tomma glasflaskor ser en ökad andel flaskor
som inte är sålda i Sverige.

Och tro oss, spritgubben frågar inte efter
legitimation. Dessutom har han öppet dygnet
runt. Sju dagar i veckan.

Det är tydligt för oss producenter att gränshandeln vinner mark på Systembolagets
bekostnad.
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4.
Fler ungdomar dricker
smuggelsprit
Organisationen CAN kartlägger varje år svenska
skolelevers alkoholvanor. Det har CAN gjort ända
sedan 1971. Förra året tillfrågades närmare 9 000
elever. Då framkom bland annat att 30 procent av
tjejerna och 25 procent av killarna i 15-årsåldern
druckit smuggelsprit senaste året. Var tredje
svensk 15-åring tycker att det är lätt eller mycket
lätt att få tag på smuggelsprit. Fältassistenter
berättar att ungdomarnas dryckesvanor förändrats.
Det är inte längre folköl eller lite häxblandning
som ungdomarna stulit hemifrån som gäller.
Nu handlar det om insmugglad starköl och hela
flaskor smuggelsprit som ungdomarna festar på.
Det är främst den grupp som svensk alkoholpolitik särskilt vill skydda, ungdomarna,
som drabbas av alkoholmängderna från
utlandet.

5.
VARNING!
Höga alkoholskatter leder
till smuggling, langning och
ungdomsfylleri.

”En schysst helg kan man dra in 1000-2000 kronor
i ett bra område. Ett flak öl som kostar 100 spänn
att köpa själv kan man lätt sälja för 200.”
Christoffer, 15 år,
som fungerar som mellanhand

”De säljer till alla som har kontanter och ställer inga
obekväma frågor."
Hanna, 18 år
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Återta kontrollen!
Sänk alkoholskatten!

Nu handlar det bara om att svenska politiker ska
våga göra det som krävs för att vi ska återta kontrollen.

Svenska politiker kan inte längre blunda för problemen. I Sverige har vi en bred enighet bakom
beslutet att alkohol ska säljas under tillsyn och
under kontrollerade former. Det måste gälla även
i praktiken. När kriminella ligor tjänar stora
pengar på att smuggla in alkohol från utlandet
och när våra ungdomar bara behöver skicka ett
SMS för att få alkohol hemlevererad så har det
gått för långt.

Om alkoholskatten hade sänkts med 40 procent
som Alkoholinförselutredningen föreslog för flera
år sedan så hade vi inte haft de problem som vi
ser idag. Mycket elände hade kunnat undvikas och
den starköl, vin och sprit som dricks i Sverige
skulle även vara köpt i Sverige, under tillsyn och
kontroll.

Vårt grannland Danmark hade samma problem
som Sverige har idag. Den danska lösningen var att
sänka alkoholskatten 2003. Därmed minskade
naturligtvis lönsamheten i att åka till Tyskland och
handla alkohol. Danskarna minskade samtidigt
såväl gränshandel, försäljning och konsumtion.
Om minskad alkoholkonsumtion och minskad
smuggling är målet är en skattesänkning
medlet att åstadkomma detta.

Vad väntar politikerna på?
Det är bara att börja visa handlingskraft!
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