
 

Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete 

Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby 

kommun, februari 2022 

  

Syftet med nyhetsbrevet 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 att få information om vad 
som händer i kommunen med omnejd, intressanta fakta och tips 
om forskning m.m. 

 
Alkoholkonsumtionen bland unga fortfarande låg men 
snusning ökar 

 

Innan jul släppte CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotika-
upplysning) rapporten för sin årliga nationella drogvaneundersökning bland 
unga. Den visar att den nedgång av alkoholkonsumtion bland unga som vi 
sett sedan 2000 har fortsatt under pandemin. Rökning har också minskat 
men däremot visar rapporten en uppgång av snusandet, framför allt bland 
flickor. Narkotikaanvändning låg oförändrad på en låg procentandel och det 
vanligaste preparatet som används är cannabis.  
 
I Vimmerby gjordes den senaste drogvaneundersökningen i mars 2021 
bland gymnasiets tvåor. Resultatet från den undersökningen visar på 
samma tendenser som i CAN:s nationella drogvaneundersökning. Något 
som var utstickande från tvåornas drogvaneundersökning i Vimmerby var 
att fler än tidigare ansåg att det var oacceptabelt att använda narkotika. 
 
Källa: CAN och Drogvaneundersökningen år 2, gymnasiet, Vimmerby 
kommun. 
 

Unga kan få tag på alkohol via sociala medier 
 
Även om alkoholkonsumtionen bland unga stadigt minskat, så förekommer 
fortfarande alkoholdrickandet bland unga. CAN (Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning) har på uppdrag av Systembolaget 
undersökt var ungdomar under 18 år får tag på alkohol. Det vanligaste sättet 
för en ungdom under 18 år att få tag på alkohol är genom vän, förälder, 
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syskon eller partner. En av tio hade fått tag på alkohol via sociala medier 
av en privatperson och en tredjedel av ungdomarna hade sett erbjudanden 
på sociala medier från privatpersoner om att köpa alkohol.  
  

Undersökningen visade också att de plattformar som unga köpt alkohol på 
var Snapchat och Instagram. Att köpa alkohol via sociala medier är 
vanligast i storstadsregionerna och de som köpt alkohol via sociala medier 
drack mer och hade ett mer riskabelt drickande än andra ungdomar.  
  

I Vimmerbys drogvaneundersökning i tvåan på gymnaiset, 2021, fick 
ungdomarna oftast tag på alkohol via "kompisar" följt av "annan vuxen" och 
"föräldrar". Om ungdomarna köpt av "annan vuxen" via sociala medier 
framgick inte.  
  
Källa: Accent och Drogvaneundersökningen år 2, gymnasiet, Vimmerby 
kommun. 
 

Kommunens drogförebyggande arbete 

I slutet på mars kommer högstadiets personal att få ta del av en föreläsning 
som handlar om tobaksförebyggande arbete inom skola. Skolorna arbetar 
idag på flera sätt för att förebygga tobaksanvändning bland eleverna och 
föreläsningen kommer att fungerar som en kunskapspåfyllnad. Före-
läsningen hålls av A non Smoking Generation.  
  

I mars kommer alla ungdomar i årskurs åtta att svara på drogvane-
undersökningen. Fabriken har även påbörjat arbetet med Lisebergsresan 
som vi håller tummarna ska bli av i år! 
 

Det här händer i Vimmerby (med omnejd) 
Sportlovsaktiviteter på Fabriken 
  
Öppettider och aktiviteter vecka 8: 
Måndag 21/2: 
Kl. 12-20 Öppet på Fabriken med möjlighet att 

DJ:a och vara i studion och skapa musik. 
  
Tisdag 22/2: 
Kl. 13-15 Är vi i Bowlinghallen, Välkomna alla 

ungdomar på högstadiet och gymnasiet ni kan 
Bowla Gratis med oss på Fabriken. 
  
Onsdag 23/2: 
Kl. 12-16 Är vi i Vimarparken, skatar, spelar basket, har aktiviteter, grillar, cyklar 
mm. 
Kl. 14-20 Öppet på Fabriken. 
  
Torsdag 24/2: 
Kl. 10-12: Mattcurling i Tennishallen, ta med inneskor. Gratis och för er som går 

högstadiet och gymnasiet. 
Kl. 12-20: Öppet på Fabriken med olika turneringar. 
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Fredag 25/2: 
Kl. 15-23: Öppet på Fabriken med filmkväll. 
  
Mer om kommunens sportlovsaktiviteter. 
  
Fabrikens ordinarie öppettider och fasta aktiviteter  
Måndag: 13-20: Musik och Studio från kl. 17.00 
Tisdag: Stängt 
Onsdag: 13-20: Tekvällar/ Quiz från kl. 17.00 
Torsdag: 13-20: Sällskapsspel och turneringar från kl. 17.00 
Fredag:13-23: Film från kl. 17.00 
  
Mellanstadiet får vara på Fabriken till klockan 16.00. Fabriken har som vanligt 
nolltolerans mot droger och har även förbud mot energidrycker. 
Besök gärna Fabrikens sociala medier för information om ordinarie öppettider. 
  
 
 
Kontakta kommunens ANDTS-samordnare Anja Persson på 
anja.persson@vimmerby.se om du önskar få nyhetsbrevet skickat till din mail sex 
gånger per år  

 
 

 

 

 

 

 

 


