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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. 

Risk att dö i förtid vid tidig alkoholdebut 

En ny studie har visat att de ungdomar som varit fulla innan de fyllt 15 år har 50 procent större 

risk att dö i förtid än de som inte varit fulla någon gång. Det gjordes även en jämförelse med de 

som började dricka alkohol när de var äldre än 15 och varit fulla. Risken att dö i förtid var 23 

procent högre för de som börjat dricka innan de var 15 år än de som börjat dricka efter 15 års 

ålder. Forskarna säger även att det finns osäkra faktorer i studien och att mer forskning behövs på 

området. (Källa: www.accentmagasin.se) 

 

Liberal syn på droger leder till ökat missbruk bland unga 

Ursula Thienemann, psykolog på beroendekliniken i Norrköping, berättar att det skett en 

fördubbling av drogmissbruk bland unga. Även SVT:s kartläggning visar ett mer avancerat 

användande av droger bland unga mellan 18 och 25 år. Polisen vittnar också om att fler unga i 

åldern 14 till 15 år använder narkotika idag än de gjort tidigare.  

 

Den ökande statistiken kan ha flera orsaker, berättar Thienemann. Bland annat kan ökningen bero 

på att vården och andra instanser har uppmärksammat missbruk bland unga mer nu än vad som 

gjorts tidigare. Thienemann tror att den bidragande orsaken också kan vara en mer tillåtande syn 

på cannabis och partydroger. Ytterligare orsaker kan vara att unga mer sämre psykiskt idag och 

lever i en värld på sociala medier som vuxna inte har insyn i. Det är viktigt att lyfta frågan om 

narkotika både i skolan och hemma. ”Ungdomar vill bli sedda och det är vårt ansvar att 

uppmärksamma och se vad de håller på med, så att de kan få den hjälp och stöd de behöver i tid”, 

säger Thienemann. (Källa: www.accentmagasin.se) 

 

Unga vill förbjuda tobaksskyltning i butiker 

Cancerfonden har gjort en undersökning bland unga i åldern 15 till 18 år. Undersökningen visade 

att fyra av fem unga vill förbjuda skyltning av tobaksprodukter i butiker och att de flesta tror att 

synliga cigarettpaket får unga att röka mer. Att förbjuda skyltning av tobaksprodukter i butiker är 

ett lagförslag från Tobaksdirektivsutredningen som också stöds av den vuxna befolkningen. Ett så 

kallat exponeringsförbud (förbud mot skyltning av tobaksprodukter) innebär att tobaksprodukter 

förvaras utom synhåll för kunderna i butiken. (Källa: www.tobaksfakta.se)  

 

 

http://www.vimmerby.se/folkhalsa
http://www.accentmagasin.se/
http://www.accentmagasin.se/
http://www.tobaksfakta.se/


Nyhetsbrev nr 4, 2017 

Kommunstyrelseförvaltningen 

3 

  

Det här händer i Vimmerby (med omnejd) 

Invigning av Fabrikens café 

Den 22 september nyinviger vi cafédelen på Fabriken. Ungdomar har efterfrågat en bättre 

cafémiljö. Därför har vi förnyat vårt utbud med bland annat fräscha smoothies, varma mackor och 

våfflor. Lite nygammal inredning har tillkommit samt en 

espressomaskin där vi lagar riktigt goda espressos eller varför 

inte en cappuccino? Allt till förmånliga ungdomspriser. Under 

kvällen bjuds det på musik och andra spännande aktiviteter. 

Tipsa gärna din ungdom! 

Fabrikens öppettider 

Måndag: 13-21 

Tisdag: 13-21 

Onsdag: 13-21 

Torsdag: 13-21 

Fredag: 13-23 

 

Från och med denna termin får de som går i mellanstadiet bara vara på Fabriken till klockan 16.00 

(istället för till kl 18.00). Den ändring är gjord enligt önskemål från våra äldre ungdomar i 

högstadiet och gymnasiet som också är personalens huvudmålgrupp. 

Fabriken har som vanligt noll tolerans mot droger och har även förbud mot energidrycker.   

Du som förälder får gärna göra ett besök hos oss om du är nyfiken på Fabriken och vill veta mer 

om våra verksamheter. 

 

  

 

 

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

meddela detta till kontaktpersonen nedan. 

Kontakt och ansvarig utgivare: 

 Anja Persson 

Ungdomspedagog och ANDT-samordnare 

anja.persson@vimmerby.se 

Telefon: 0492-76 94 53 

E-post: anja.persson@vimmerby.se 


