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Snart kommer 

tonårsparlören i 

brevlådan 

Inför Valborg får alla 

vårdnadshavare till barn 

som fyller 14 år i år 

tonårsparlören i sin 

brevlåda. Det är en lättläst 

bok som ges ut av IQ och är 

full med bra tips och läsning 

kring unga och alkohol. 

Tonårsparlören finns även 

som pdf på 

www.tonarsparloren.se. På 

samma sida finns 

kortversioner av 

tonårsparlören på arabiska, 

somaliska, engelska, 

tigrinja, dari och lättare 

svenska.  

Källa: 

www.tonarsparloren.se  

 

Att vara närstående till 

personer som använder 

narkotika påverkar 

hälsan 

Personer som har någon i 

sitt liv som använder 

narkotika rapporterar i 

högre utsträckning dålig 

hälsa jämfört med 

befolkningen i övrigt. Detta 

gäller både fysisk, psykisk 

och allmän hälsa. Rapporten 

är gjord av 

Centralförbundet för 

alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) 

på uppdrag av 

Folkhälsomyndigheten. 

Källa: www.can.se 

 

Socioekonomiska 

skillnader och 

narkotikaanvändning 

 

I slutet på februari släppte 

Centralförbundet för 

alkohol- och 

narkotikaupplysning (CAN) 

en rapport som tittade 

närmare på om det finns 

socioekonomiska skillnader 

när det kommer till 

användningen av narkotika. 

Deltagarnas 

socioekonomiska position 

uppskattades genom att 

jämföra utbildningsnivå, 

inkomst och sysselsättning.  

 

Rapporten visar att ingen 

specifik socioekonomisk 

grupp står för majoriteten av 

efterfrågan på narkotika i 

Sverige. Rapporten visar 

också att personer med lägre 

socioekonomisk position 

använder narkotika oftare 

än personer med hög 

socioekonomisk position.  

 

Källa:  

www.can.se     

 

Kommunens 

drogförebyggande arbete 

 

Drogvaneundersökningen 

2021 

I mars genomfördes den 

årliga 

drogvaneundersökningen 

bland kommunens 

ungdomar. Vartannat år 

genomförs undersökningen 
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Syftet är att informera och stötta dig i arbetet att hindra våra barn och unga från att börja använda 
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i åk 8 och vartannat i åk 2 på 

gymnasiet. I år är det 

gymnasiets tur igen. Syftet 

med undersökningen är att 

få mer information kring 

användandet av alkohol, 

tobak, doping och narkotika 

hos kommunens ungdomar. 

Resultatet används för att 

planera det preventiva 

arbetet på bästa sätt.  

 

Rapporten kommer 

presenteras i sin helhet 

senare i vår men utvalda 

delar kommer presenteras 

under det digitala 

föräldracaféet den 19 april.   

 

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Digitalt föräldracafé  

Vimmerby kommun hälsar 

alla intresserade välkomna 

till vårens sista digitala 

föräldracafé.  

Temat för kvällen är 

Cannabis och tobak: Myter, 

missförstånd och 

tobaksprevention. Föreläser 

gör Johanna Reuterving 

Smajic som arbetar som 

tobakssamordnare på 

Folktandvårdens 

folkhälsoklinik.  

Cannabis diskuteras livligt 

både i media och på sociala 

medier. Målet med 

föräldracaféet är att bena ut 

vad som är sant och vilka de 

vanligaste myterna är. 

Föreläsningen kommer 

även ge deltagarna 

praktiska tips på vad som är 

viktigt att tänka på i en 

samtid där mycket av 

reklamen för nya nikotin- 

och tobaksprodukter riktas 

till unga via sociala medier.  

Föreläsningen är gratis och 

ingen anmälan krävs. Mer 

information och länk till 

föreläsningen finns på 

www.vimmerby.se. 

Evenemanget arrangeras i 

samverkan med Sensus 

Studieförbund.  

Välkomna!  

 

Fabrikens verksamhet och 

öppettider 

Med hänvisning till 

rådande smittspridning så 

flyttade Fabriken ut sin 

verksamhet utomhus under 

påsklovet och kommer 

fortsätta att vara utomhus 

under vecka 15. 

Under måndag, onsdag och 

torsdag vecka 15 kommer 

Fabrikens personal finnas 

vid Mötesplats Bullerbyn 

14-17 och sedan ha 

uppsökande verksamhet 17-

20.  Även på fredag finns 

Fabriken på Mötesplats 

Bullerbyn 14-17 men har 

istället uppsökande 

verksamhet mellan 19-23. 

På tisdagar håller Fabriken 

stängt. 

Besök 

www.vimmerby.se/ung 

eller @fabrikenvimmerby 

på Instagram för att hålla 

dig uppdaterad kring 

aktuella öppettider och 

restriktioner. 

Fabriken har som vanligt 

nolltolerans mot droger och 

har även förbud mot 

energidrycker. 

Detta nyhetsbrev skickas med ditt samtycke till dig. Ansvarig 

för utskicket är Kommunstyrelsen i Vimmerby kommun. Vill du 

ta tillbaka ditt samtycke vänligen mejla avsändare av detta 

nyhetsbrev och säg att du vill bli bortplockad från sändlistan. 

Läs mer hur vi hanterar personuppgifter inom Vimmerby 

kommun www.vimmerby.se/dataskydd  

http://www.vimmerby.se/
http://www.vimmerby.se/ung
http://www.vimmerby.se/dataskydd

