Björn Callin (Clarion Hotel Stockholm), Johanna Gripenberg (STAD), Patrick Widell (Polisen), Henrik Berghult (Clarion Hotel Sign)
och Ulf Cato (Clarion Hotel Amaranten
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Tillsammans tar nu Stockholms Clarion
Hotel upp kampen mot droger
I ett gemensamt beslut har nu Clarion Hotel Stockholm, Clarion Hotel
Sign och Clarion Hotel Amaranten anslutit sig till nätverket Krogar mot
Knark. Detta för att markera att droger inte ska finnas - varken hos
personalen eller hos gästerna. Tillsammans skapar de tre hotellen nu drogfria
hotell och arbetsplatser.
- Att vara en drogfri plats för både våra gäster och personal är superviktigt för oss
och egentligen ingenting nytt. Däremot tar vi nu vårt arbete till nästa nivå i och
med samarbetet med Krogar mot Knark, säger Björn Callin, General Manager på
Clarion Hotel Stockholm. Vi är övertygade att ett drogfritt hotell skapar trygghet
både för gäster och personal, vilket gör att detta arbete är otroligt viktigt för
oss, avslutar han.
Krogar mot Knark är ett nätverk som arbetar aktivt mot droger på barer,
restauranger, hotell och målet är att minska och försvåra användandet av
narkotika i dessa miljöer. En certifiering av Krogar mot Knark innebär att man
uppfyller de kriterier som myndigheter och kommunen tagit fram, allt från
policys till utbildningar inom ämnet.
- Vi är mycket glada över att välkomna Clarion-hotellen i Stockholm City till
Krogar mot Knark-nätverket. Det är viktigt att vi blir fler som engagerar oss i att
påverka den ökande förekomsten av narkotika i Stockholms krogmiljö, säger
Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD. Vi vet vad vi tillsammans
behöver göra för att minska knarket i nöjesmiljöer, vi har en metod som fungerar.
Utvärderingar av STAD:s metod Krogar mot Knark har visat att samverkan,
utbildning och tillsyn ledde till minskad förekomst av narkotika i krogmiljön,

avslutar hon
Genom att lyfta detta ämne och problematiken som kan uppstå där narkotika
finns vill de tre Clarion-hotellen genom ställningstagande visa att
narkotikapåverkade inte hör hemma på hotell och genom att uppmärksamma
detta för personal och gäster skapa en miljö där trygghet står i fokus.
- Vid komplexa samhällsproblem är det viktigt att jobba på bred front. Att
hotellbranschen nu med full energi tar krafttag mot knarket innebär att vi får
ytterligare en värdefull partner att samarbeta med, säger Patrick Widell,
kommissarie på Citypolisen i Stockholm.
STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) grundades år 1995.
STAD är en del av Centrum för Psykiatriforskning (CPF), ett samarbete mellan
Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet.
För mer information:
Björn Callin, General Manager
bjorn.callin@choice.se, 070 982 86 56

Clarion Hotel Stockholm är ett internationellt fullservicehotell - men med en
twist. Ett hotell med starka personligheter - ett hotell som vågar vara annorlunda.
Clarion Hotel Stockholm kännetecknas av intressanta miljöer, konst, musik och
design. Vi finns till för nyfikna resenärer som vill bli utmanade och inspirerade.
Clarion Hotel är levande mötesplatser, centralt belägna konferens-, event, och
affärshotell, drivna av passion. Åtta år i rad har Clarion Hotel blivit utsedd till
Sveriges bästa hotellkedja genom Grand Travel Award, ett pris som röstas fram av
1200 resesäljare. Clarion Hotel tillhör hotellkoncernen Nordic Choice Hotels. Mer
information om Clarion Hotel www.choice.se/clarion
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