
 

  

ALLERGIPOLICY 

Fastställd av föreningens styrelse 2017-05-04  

 

Naturvetenskapliga Föreningen ämnar vara en förening öppen för alla studenter. Därmed 

är det av yttersta vikt att våra föreningslokaler och aktiviteter är tillgängliga även för 

personer med allergier.  I denna strävan ämnar vi i denna policy förtydliga hur vi arbetar 

med allergifrågor.  

  

Följande regler gäller i inomhusmiljöer, alltså inte på exempelvis veranda och 

uteservering. Om aktiv medlem besväras av allergener också i utomhusmiljö, i sådan 

utsträckning att hen undviker att vistas i anslutning till föreningslokalen, så kan beslut 

rörande detta omprövas av styrelsen.  

 

1.  HUSDJUR 

  

Enligt Stockholms universitets regelbok, regel 3.3.3.3 finns beslut av universitets 

förvaltningschef gällande totalt förbud av husdjur i universitetslokaler. Eftersom Gréens 

villa kan räknas som en universitetslokal så gäller detta beslut även här.  

 

2. PARFYMER OCH STARKA DOFTER 

 

Aktiva som vistas i föreningslokalen bör undvika starkt parfymerade produkter. I 

föreningslokalen råder även förbud mot doftljus, doftblock och starkt doftande och/eller 

allergena blommor/växter. Detta inkluderar exempelvis gran och björk.  

 

Vid inköp av produkter till föreningen ska alltid oparfymerad produkt väljas, exempelvis 

vid inköp av tvål, schampo, tvättmedel och dylikt.  

 

3. LIVSMEDELSALLERGENER 

 

3.1 Allmänt 

Vid servering av mat på ett evenemang ansvarar den evenemangsansvarige 

(serveringsansvarig eller dylikt) för att information om innehåll finns och kan ges till 

gäster vid förfrågan.  

 

Enligt lag måste information om 14 specifika allergener alltid kunna ges. Dessa är: 

Gluten, Kräftdjur, Blötdjur, Ägg, Fisk, Jordnötter, Lupin, Sojabönor, Mjölk/Laktos, Nötter, 

Selleri, Senap, Sesam och Svaveldioxid/Sulfit.  

 

I föreningens egenkontrollprogram för livsmedelshantering finns riktlinjer för hur dessa 

födoämnen ska hanteras. Vid pubverksamhet och dylikt ska alltid ett infoblad fyllas i där 

det redovisas ifall maten som serveras innehåller något av de ovan nämnda 



födoämnena. Detta infoblad finns bifogat egenkontrollprogrammet och ska finnas väl 

synligt i baren. 

 

 

3.2 Förbud mot nötter och jordnötter 

På grund av den kraftiga allergirisk som finns kring nötter och jordnötter är dessa helt 

förbjudna i föreningslokalen. Detta gäller även produkter som innehåller 

nötter/jordnötter, dock ej produkter som kan innehålla spår av nötter/jordnötter.  

 

Till nötter/jordnötter räknar vi: Cashewnöt, Hasselnöt, Jordnöt, Makadamianöt, Paranöt, 

Pekannöt, Pistagenöt, Valnöt. 

 

Till nötter/jordnötter räknar vi inte: Kastanj, Krakmandel, Mandel, Sötmandel, 

Muskotnöt, Kokosnöt, Pinjenöt, Sesamfrön, Vallmofrö, Solrosfrö. 

 

4. INFORMATIONSSPRIDNING 

 

Föreningen ska hålla denna policy väl synlig i föreningslokalen via anslag. Den ska även 

finns enkelt tillgänglig på föreningens hemsida. Speciella anslag rörande starka dofter 

och djurförbud ska finnas tydligt uppsatta i föreningslokalen.  

 

Vid evenemang med matservering ska tydlig och aktuell information om allergener 

finnas tillgänglig.  

 

5. ANSVAR 

 

Föreningens styrelse ansvarar via huschefen för denna policys efterlevnad. Vid behov 

ska revision ske.  

 

Livsmedelsallerger är tydligt reglerade i föreningens egenkontrollprogram. För detta 

ansvarar huschef och klubbmästeriets köksmästare.  

 

Rapportering av avvikelser från denna policy, eller förslag på ändringar, sker till 

huschefen.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 


