
 

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. 

 
Det vita snuset ökar snusandet bland tjejer 

 

Det vita snuset lanserades 2015 och sedan dess har det blivit en stor ökning 
av snusandet bland unga, framförallt bland de som definierar sig som tjej. 
Enligt CAN*:s nationella drogvaneundersökning har 37% av tjejerna och 31 
% av killarna i årskurs två på gymnasiet testat vitt snus.  
 
En ny rapport, som A non smoking generation har gjort, visar att 
tobaksindustrin lägger flera miljoner på marknadsföring av vitt snus riktad 
till unga. De unga nås oftast av marknadsföringen på sociala medier via 
kändisar och influencers.  
 
Det vita snuset marknadsförs som ”tobaksfritt” trots att nikotinet i vitt snus 
utvinns från tobaksplantan. Genom att det vita snuset kallas för tobaksfritt, 
kan det inte regleras under tobakslagen som bland annat förbjuder 
marknadsföring mot unga och har en 18-årsgräns vid köp av 
tobaksprodukter. Att marknadsföra det som tobaksfritt ger också sken av 
att det är en ofarlig produkt, vilket kan locka de som annars inte skulle testat 
tobaksprodukter.  
 
Regeringen kommer snart att presentera ett lagförslag kring reglering av 
nikotinprodukter. I en intervju med TV4 lyfter Helen Stjerna, som är 
generalsekreterare på A non Smoking Generation, att det också finns ett 
behov av att, på nationell nivå, förbjuda tobaksprodukter under skoltid.  
 
Källa: A non Smoking genertion och Sverige Radio 
*Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning. 

https://nonsmoking.se/tv4-rapporterar-om-det-okande-bruket-av-vitt-snus-bland-unga/
https://sverigesradio.se/artikel/snusande-okar-bland-unga-tjejer-nya-zeeland-vill-bli-helt-rokfritt
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Cannabis skadeverkningar 
 
Cannabisrökning och vanlig rökning skadar lungorna på olika sätt, visare 
en nu studie. Lungor som blev utsatta för cannabisrökning fick bland annat 
ett sämre luftflöde, blev överfyllda och hade sämre förmåga att ta upp syre.  
En sämre förmåga att ta upp syre drabbar också cigarettrökares lungor i 
stor utsträckning.    
 
Sämre luftflöde, överfyllda lungor och sämre syreupptagningsförmåga är 
alla symtom på ett tidigt stadie av en allvarlig typ av emfysen som kallas för 
bong-lunga.  
  
Källa: Accent 
 

 

Tonårsparlören 
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. 

 

Det här händer i Vimmerby (med omnejd) 

 

Öppettider på Fabriken i påsk och på påsklovet 
Torsdag 14/4: kl 16-24 (ungdomsnatta) 
Långfredag 15/4: stängt 
Annandag påsk 18/4: stängt 
Tisdag 19/4: 10-16 
Onsdag 20/4: 10-16 
Torsdag 21/4: 10-20 
Fredag 22/4: 10-23 

  

Fabrikens ordinarie öppettider har ändrats 
för våren: 

Måndag: 13-16 

Tisdag: 13-16 

Onsdag: 13-16 

Torsdag: 13-20 

Fredag:13-23 
  

https://accentmagasin.se/narkotika/cannabis-och-tobak-skadligt-pa-olika-satt/?utm_source=Accents+veckobrev&utm_campaign=b6d5b92e18-nyhetsbrev+vecka&utm_medium=email&utm_term=0_6271234518-b6d5b92e18-425753957
http://www.tonarsparloren.se/
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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. 
  

Kommunens drogförebyggande arbete 

Vi laddar inför vårens festligheter och kommer bland annat att finnas ute under 

Valborgshelgen. Fabriken kommer också att ha öppet på Valborg som ett alternativ 

till alkoholdrickande. Om du själv har möjlighet, ta gärna en tur på stan under 

Valbog. Vuxna som är ute på stan kvällstid skapar trygghet! 
 
 
Kontakta kommunens ANDTS-samordnare Anja Persson på 
anja.persson@vimmerby.se om du önskar få nyhetsbrevet skickat till din mail sex 
gånger per år  
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