
Torgaktivitet 
– möt människor!
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Torgaktivitet
En röd tråd i Vit jul-kampanjen genom åren har varit att vi har skapat tillfällen att 
mötas och samtala. Vi har på olika sätt under många år uppmuntrat människor 
att avstå alkohol eller på andra sätt berättat om aktiviteter vi genomför. I år vill vi 
uppmuntra till att genom en aktivitet utomhus möta människor och föra samtal 
om det ni tycker är relevant att lyfta i årets kampanj.  
 
Så här går det till 

• Välj ut en plats som besöks av människor där ni kan stå med till exempel ett 
tält, bord, material att dela, kanske något enkelt att bjuda på. Ni ansöker om 
polistillstånd hos Polisen om tillstånd behövs.  

Förberedelser  

Besök gärna torget i förväg om ni är osäkra på hur det ser ut.   

• Planera vad ni vill göra, skriv ner tillsammans och gör en skiss över hur ni vill 
att tält/bord och så vidare ska placeras. 

• Ansök om polistillstånd (läs mer på www.polisen.se). Kom ihåg att göra detta 
i god tid! Handläggning tar ofta några veckor och polisen rekommenderar att 
du är ute i god tid med din ansökan.  

• Polistillståndet kostar en avgift att administrera, avgiften är densamma 
oavsett om du ansöker om att få stå på torget en dag eller flera dagar så gör 
en samlad ansökan om ni planerar att stå på torget vid fler än ett tillfälle. 

• Samla ideella som vill delta i aktiviteten, gör ett schema för dagen och dela 
upp bemanningen så att alla också kan ta rast, äta lunch och röra på sig.  

• Förbered och beställ det tryckta material ni vill dela ut. Tänk på att beställa 
minst 2 veckor innan aktiviteten för att säkerställa leverans. Beställ affischer, 
flyers, pins och reflexer via www.vitjul.se/iogtntororelsen.  

• Roll-ups, strandflaggor, t-shirts och hood-tröjor kan beställas till 
självkostnadspris via www.junis.se/topline/vitjul. 

• Packa och förbered dagen innan och bestäm vem som kör ut materialet.  

• Berätta gärna för lokaltidningen/lokal radiostation att ni finns på stan under 
dagen för att prata med människor om att fira en Vit jul. 
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Idéer till aktiviteter

• Bjud på pepparkakshjärtan med ett budskap. Gille har till exempel stora 
pepparkakshjärtan med hål i där det går att knyta fast ett budskap. 

• Bjud på kaffe/te/glögg i pappmuggar som ni har märkt med ett Vit jul-
budskap.  

• Pärla ett armband-aktivitet (beställ armband som besökarna kan pärla i tältet 
och ta med sig hem). 

• Sälj eller dela ut Vit jul-prylar. Det finns pins, reflexer och lite annat material 
att beställa så långt lagret räcker.  

Material att ta med sig

• Partytält eller annat tak. 

• Roll-ups eller strandflaggor.  

• Tryckt material att dela ut (om IOGT-NTO-rörelsens organisationer och om 
 kampanjen). 

• Gatupratare om ni har. 

• Inbjudningar till Vit jul-aktiviteter. 

• Medlemstidningar (Accent, Motdrag, Struten och Scouting spirit).  

• Medlemsrekryteringsmaterial. 

• En låda med sax, snöre, tejp, häftmassa, tuschpennor och annat som kan vara 
bra att ha. 

Öppningsrepliker
 
Ibland kan det vara bra med något att säga för att fånga människors intresse, 
en fråga eller ett påstående. I Vit jul-kampanjen vill vi ha många goda samtal 
med människor för att öka antalet människor som reflekterar över sin eller 
andras alkoholkonsumtion under julen och andra högtider. Men i år vill vi också 
särskilt uppmana till att inte ge bort alkohol i gåva, varken som privatperson eller 
företagare. Här kommer några förslag på enkla öppningsrepliker för att fånga 
människors intresse:
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• Får vi bjuda på en kopp kaffe med en pepparkaka? 

• Vad betyder en vit jul för dig? 

• Känner du till kampanjen Vit jul? 

• Vi kommer från X (IOGT-NTO, UNF, NSF eller Junis), känner du till vår kampanj 
Vit jul? 

• Vi tycker det är viktigt att barn får en trygg jul utan berusade vuxna, vad 
tänker du om det? 

• Vart femte barn växer upp i ett hem med en riskfylld alkoholkonsumtion, vad 
tänker du om det (eventuellt med tillägget “i relation till julen som snart är 
här”)? 

• Har du fått alkohol som gåva någon gång?  

• Vad ser du för risker med att ge bort alkohol som gåva? 

Genomförande

• Bygg upp er plats för dagen, använd gärna ett partytält eller liknande för att 
vara mindre känsliga för vädret.  

• Ägna dagen åt att vara välkomnande, samtala med människor och 
uppmuntra till att inte ge bort alkohol i gåva som är årets tema i kampanjen.  

• Städa ordentligt efter genomförd aktivitet, plocka ihop allt skräp och kör 
tillbaka överblivet material.   

• Utvärdera gemensamt.  


