Café Aroma i Svendborg
1. juli 2019 indførte Café Aroma røgfri arbejdstid for alle medarbejdere. På samme tidspunkt blev
den røgfri politik udvidet til også at gælde gæster. Frokostcafeen er ejet af Svendborg Kommune,
og huser også kunstudstillinger, musikarrangementer, fotogalleri, butik og kafferisteri.
Røgfri rammer for ansatte
Røgfri arbejdstid blev indført for alle medarbejdere i Svendborg Kommune efter, at kommunen blev partnere i Røgfri Fremtid i efteråret 2018. I arbejdet med at få røgfri arbejdstid for medarbejdere implementeret,
kom den nye røgfri politik i høring på lokale arbejdspladser. Også på Café Aroma, der er en hensyntagende
arbejdsplads, der også har borgere ansat med psykiske vanskeligheder eller en sindslidelse.
Leder af frokostcafeen Tine Lund talte med medarbejdere og borgermedarbejdere om, hvordan de kunne
implementere røgfri arbejdstid hos dem. For at imødekomme disse borgermedarbejdere i caféen, fandt
man den løsning, at de kunne gå ud at ryge i arbejdstiden, men skulle skifte tøj inden. Til trods for denne
undtagelse fortæller flere af borgermedarbejdere, at de ryger mindre efter Café Aroma er blevet røgfri.
Tine Lund fortæller: ”Så det er også godt for borgermedarbejderne, at der ikke må ryges her”.
Røgfri café – også for gæster
I cafeen blev man i samarbejdsudvalget enige om, at røgfri arbejdstid ikke blot skulle omfatte medarbejdere, men også gæster. Det betyder, at gæster hverken må ryge indendørs eller udendørs i cafeens gårdhave. Leder af cafeen Tine Lund fortæller: ”Det gav energi at beslutte, at vi ville være røgfri både ude og
inde” og fortsætter: ”Vi tør godt være den café, der siger ’nej tak’ til røg”.
Inden de røgfrie regler trådte i kraft, var der bekymring for, hvordan cafeens gæster ville tage
imod tiltaget. Tine Lund siger: ”Det var i hovedet
det var sværest, men i handlingerne var der slet
ingen problemer. Der har ikke været nogen udfordringer med at gøre caféen røgfri for både ansatte og gæster”.
Rygestopkurser og
kommunikationsmateriale
I forbindelse med, at Café Aroma blev røgfri afholdte Svendborg Kommune rygestophold for
borgermedarbejderne i caféen. Flere af borgermedarbejderne deltog. Samtidig leverede Svendborg Kommune de gode argumenter til cafeen,
der bakkede op om det røgfri initiativ. Argumenterne blev hængt op i caféen, og var en stor hjælp
for medarbejderne, hvis gæsterne havde spørgsmål til den nye røgfri indsats.
Læs mere om røgfri arbejdstid på
www.cancer.dk/roegfriarbejdstid

'Det er fordi, at vi står sammen
om røgfri arbejdstid, at det
fungerer. Både ledelse, medarbejdere og personale har stået
sammen om beslutningen, og så
bliver det faktisk nemt.'
Leder af cafeen Tine Lund

