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Nyhetsbrevet 
Till dig som är förälder i Vimmerby kommun. Syftet är att informera och stötta dig i arbetet att 

hindra våra barn och unga från att börja använda tobak, alkohol eller andra droger. 

Du kommer få information om vad som händer i kommunen med omnejd, intressanta fakta och 

information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post några gånger per termin och 

läggs också ut på kommunens hemsida: www.vimmerby.se/folkhalsa Gå vidare till nyhetsbrev. 

Där hittar du även gamla brev. 

Passiv marijuanarökning 

Det finns mycket forskning på att passiv rökning är skadligt för kroppen. Nu har det kommit en ny 

studie som visar att passiv marijuanarökning är tre gånger så farligare som passiv rökning från 

vanliga cigaretter. Studien visar att passiv marijuanarökning ger skador på blodkärlen redan efter 

en minut. Det tar också tre gånger så lång tid för kroppen att återhämta sig av passiv 

marijuanarökning som av passiv cigarrettrökning. (Källa: Accent) 

 

Alkoholkonsumtion har samband med självmord 

Hög alkoholkonsumtion och berusningsdrickande har samband med självmord, det visar en studie 

gjord 2016. Studien undersökte effekten av ökat pris, skatt, åldersgränser och andra 

alkoholpolitiska restriktioner. Effekten av en ökad alkoholpolitisk restriktion ledde till minskat 

drickande och således till färre antal självmord. En mer tillåtande alkoholpolitik hade samband 

med ett ökat antal självmord. (Källa: Accent) 

 

Fler droger säljs via internet 

Nya russubstanser ökar och säljs via internet. När en russubstans blir narkotikaklassad ändras bara 

några molekyler i substansen vid tillverkning och russubstansen kan därmed säljas lagligt igen.  

Att köpa droger och andra russubstanser via nätet är ”som att spela rysk roulett” förklarar Stewe 

Alm som är narkotikaexpert på polisen i en intervju. 

Eftersom molekylerna ändras hela tiden så är det svårt för 

köparen att veta säkert vad russubstansen innehåller. 

 

Den olagliga droghandeln på internet sker via krypterade 

sidor på det så kallade Darknet. På Darknet kan droger som 

Fentanyl handlas med den digitala valutan bitcoins. Via 

internet når droghandeln ut till fler människor och i 

synnerhet till unga personer. Polisen och tullen har beslagtagit ett flertal postpaket innehållande 

droger beställda via nätet. Postpaketen är ofta adresserade till personer mellan 20-30 år men även 

äldre och yngre förekommer.  

 

Drogen Spice har det setts en minskning av sedan förgiftningslarmen 2014. Den vanligaste 

narkotikaklassade drogen är fortfarande växtbaserad Cannabis. Tullverket har också beslagtagit 

fler narkotikaklassade läkemedel som till exempel tramadol och bensodiazepiner.  

(Källa: drugnews.se) 

http://www.vimmerby.se/folkhalsa
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Polisvolontärer 
Polisen söker just nu efter nya polisvolontärer. Som polisvolontärer arbetar du frivilligt för att 

förebygga brott och bidrar till ett tryggare samhälle. Här kan du läsa mer: 

www.polisen.se/volontar och du kan också besöka informationsträffen den 6 mars klockan 18.30 i 

stadshuset på Stångågatan 28 i Vimmerby. 

Drogvaneundersökning år 2, gymnasiet 
Mellan den 7 och 23 mars kommer elever i år två på Vimmerby gymnasium att delta i en 

drogvaneundersökning. De kommer då att få fylla i en enkät i skolan. För er, vars barn går i tvåan 

på ett annat gymnasium men ändå är skrivna i Vimmerby kommun, kommer ert barn att få hem 

enkäten i brevlådan. Uppmuntra gärna ditt barn att fylla i enkäten då det hjälper oss att få en bättre 

bild av ungdomars drogvanor i Vimmerby kommun.  

Oavsett om du har ditt barn på gymnasiet i Vimmerby eller inte så kan detta vara ett bra tillfälle att 

prata med ditt barn om alkohol och droger. Respektera dock att enkäten är anonym och att ert barn 

inte ska uppge för er vad de svarade i den om de inte vill.  

Det här händer i Vimmerby (med omnejd) 

Fabriken är ett allaktivitetshus med en fritidsgård för ungdomar. Fritidsledarna arbetar bland 

annat för en meningsfull fritid för alla kommunens ungdomar och att erbjuda ett drogfritt 

alternativ. Läs mer om Fabrikens ungdomsarbete och grundvärderingar på 

www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/  

Öppettider: 

Måndag: 13-21 

Tisdag: 13-21 

Onsdag: 13-21 

Torsdag: 13-21 

Fredag: 13-23 

 

Helger och röda dagar är Fabriken stängd. 

Givetvis är det drogfritt i huset och på området 

utanför. 

Fabrikens adress är: Bondebygatan 17 i Vimmerby.  

Nytt för denna termin är den övre åldersgränsen. I 

Fabrikens fritidsgårdsverksamhet får en vistas fram 

till att en tagit studenten eller fyllt 20 år. Det går 

fortfarande att genomföra fasta aktiviteter i våra 

andra lokaler trots att en tagit studenten. 

  

 

 

Vill du inte längre ha nyhetsbrevet sänt till dig ber vi dig 

meddela detta till kontaktpersonen nedan. 

Kontakt och ansvarig utgivare: 

 Anja Persson, ungdomspedagog 

Telefon: 0492-76 94 53 

E-post: anja.persson@vimmerby.se 

http://www.polisen.se/volontar
http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/

