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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. 

Minskad alkoholkonsumtion leder till färre våldsbrott 

Sedan 2005 har alkoholkonsumtionen generellt minskat och samma sak har skett i antalet anmälda 

våldsbrott. Det finns ett samband mellan en minskad alkoholkonsumtion och minskat antal 

våldsbrott och forskare har kommit fram till att för varje liter minskad spritkonsumtion per år och 

person sjunker våldsbrotten med tio procent. Alkoholkonsumtionen minskar även till stor del i den 

grupp som är mest brottsaktiva, nämligen unga män. Källa: www.accenmagasin.se  

 

Olika smaker ökar användandet av E-nikotinprodukter bland unga 

Ett flertal hälsoexperter i USA varnar för ett ökat 

antal smaksatta nikotinprodukter som ökar risken 

för barn och ungas användande av tobak. I USA 

är det förbjudet att ha olika smaker på vanliga 

cigaretter men förbudet omfattar inte till exempel 

e-cigaretter och cigarrer. Ett förbud mot 

smaksatta cigaretter är för närvarande på gång 

även i Sverige. Hälsoexperterna arbetar på olika 

organisationer som tillsammans har tagit fram en 

rapport om ämnet. I rapporten beskriver de att e-

nikotinprodukter är populära bland barn just på 

grund av de olika smakerna. Vidare beskriver de 

även i rapporten att tobaksbolagen medvetet 

riktar marknadsföring om e-nikotinprodukter mot 

barn och unga i syfte att göra dem till 

tobakskonsumenter.  

 

Fakta från rapporten: 

 Det finns e-cigaretter i över 7 700 olika smaker på marknaden, hundra nya smaker 

tillkommer varje månad. 

 Enligt en nationell amerikansk studie var e-cigaretter den första tobaksprodukten för 81 

procent av de ungdomar som använt tobak. 

 81,5 procent av de unga som använder e-cigaretter anger smaken som det främsta skälet att 

välja dessa produkter 

 (Källa: www.tobaksfakta.se) 

 

Olika smaker lockar unga användare 

http://www.vimmerby.se/folkhalsa
http://www.accenmagasin.se/
http://www.tobaksfakta.se/
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Är du förälder till en 14-åring? 
Dagarna innan Valborg kommer du, som är förälder till ett barn som fyller 14 i år, att få hem 

tonårsparlören. IQ-initiativet är ett fristående dotterbolag till systembolaget som varje år skickar ut 

tonårsparlören via post till tonårsföräldrar. Tonårsparlören ges ut som en 

handbok om ungdomar och alkohol riktad till föräldrar. Boken 

innehåller bra fakta och tips på vad du som förälder kan göra för att 

minska risken att ditt barn börjar dricka alkohol. Den är uppskattad av 

många tonårsföräldrar som ofta använder den under hela barnets 

tonårstid. Om du vill ha tonårsparlören trots att ditt barn inte fyller 14 år 

så finns den att ladda hem gratis som pdf på www.tonarsparloren.se/ och 

du kan också lyssna på den. 
 

 

 

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/  

Påsköppet: 

Skärtorsdag: 13-21 

Långfredag: Stängt 

Påskafton: Stängt 

Påsdagen: Stängt 

Annandag påsk: stängt 

 

Sedan följer ordinarie 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. 

 

http://www.tonarsparloren.se/
http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/
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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 


