
Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete
Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby
kommun, juni 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.

Snusreklam i sociala medier

Samtidigt som vi ser att snusandet
har ökat bland ungdomar, ser vi
också att reklamen i sociala medier
för vitt snus ökat drastiskt under
2021. Under 2020 la tobaks-
industrin 2,3 miljoner kronor på
reklam för vitt snus och 2021 la de
motsvarande 11,8 miljoner kronor.
Betalda samarbeten med influen-

cers ökade från 13 samarbeten 2020 till 34 samarbeten 2021.

Det är A non smoking generation(NSG) som ligger bakom under-
sökningen av tobaksindustrins reklam i sociala medier. Generaldirektör för
NSG, Helen Stjerna, berättar också att tobaksindustrin når ut till helt nya
målgrupper som inte rökt eller snusat tidigare. Den höga halten nikotin
som finns i både traditionellt och vitt snus är en inkörsport till ett
nikotinberoende.

Unga tycker det är bra att föräldrar pratar alkohol

Även om vi ser att alkoholkonsumtionen bland unga minskar över tid, är
skolavslutningen fortfarande ett tillfälle då många tonåringar kommer i
kontakt med alkohol. Karin Hagman, som är vd på IQ, berättar i ett
pressmeddelande att vi behöver prata med våra barn om alkohol för att
visa att vi bryr oss och för att tonåringar själva vill det.



IQ:s undersökningar visar att nio av tio tonåringar tycker det är bra att
föräldrarna pratar om alkohol. Åtta av tio tonåringar angav att deras
förälder, åtminstone någon gång, har pratat om alkohol med dem. Vidare
var det fem av sex tonåringar som tyckte att det var bra att föräldrar inte
köper ut alkohol åt dem. Tre av fyra tonåringar tycker också att det är bra
att föräldern sitter uppe och väntar tills barnet kommer
hem. Att veta att ens förälder sitter uppe kan också ge
en återhållande effekt.

Karin Hagman säger också att “Det viktigaste du kan
göra som förälder är att ge kärlek och visa omtanke.
Visa att du finns där för din tonåring, och att du gärna
lyssnar. Om du är orolig för något, berätta varför”.

Att prata med ditt barn om alkohol kan kännas svårt.
På www.tonarsparloren.se kan du hitta fakta,
argument och konkreta tips på hur man som förälder
kan förhålla sig och agera för att hjälpa sin tonåring att
fatta egna, kloka beslut.

Källa: IQ och Accent

Det här händer i Vimmerby (med omnejd)

Fabrikens ordinarie verksamhet har sommaruppehåll. Istället anordnar
Fabriken nedan sommaraktiviteter för åk 7 - år 3 på gymnasiet:

Vecka 25
Tisdag 21/6 kl.10-16: (anmälan krävs) - Discgolf, padel ev. grilla i
Storebro
Onsdag 22/6 kl. 14-19: DJ, fotboll, frisbee, kubb, aktiviteter i Bullerbyn
Torsdag 23/6 kl. 14-19: Biljardturnering på Fabriken

Vecka 26
Tisdag 28/6 kl. 10-14: (anmälan krävs) Adventure parl i Södra Vi (100:-)
Onsdag 29/6 kl. 14-19: Tennis, Volleyboll och grillning i Källängsparken
Torsdag 30/6 kl. 12-18: Kanot, bad grillning vid Apollostugan, Borstingen

Vecka 27
Tisdag 5/7 kl. 10-16: (anmälan krävs) Go-kart och gå på stan i Västervik
(100:-)
Onsdag 6/7 kl. 10-16: Trampbåt, minigolf, stand-up paddling i Nossen
Torsdag 7/7 kl. 18-09: (anmälan krävs) Övernattning med aktiviteter på
Fabriken, mat ingår. Medtag egen dator eller tv-spel om ni vill spela.

Vid frågor kontakta Fabriken på 0492-769236 eller fabriken@vimmerby.se
Besök oss på hemsidan www.vimmerby.se/ung
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Kommunens drogförebyggande arbete
Fabriken kommer i samarbete med grundskolorna, gymnasiet och
Svenska kyrkan att vara ute och nattvandra varje kväll från söndag 12/6 till
fredag 17/6 Om du själv har möjlighet, ta gärna en tur på stan under
kvällarna. Vuxna som är ute på stan kvällstid skapar trygghet!

I år har vi också äntligen kunnat erbjuda 200 ungdomar att följa med på
Lisebergsresan och resan är på fredagen den 17/6. Lisebergsresan är en
drogförebyggande insats som vi hoppas kan locka mer än att dricka
alkohol dessa kvällar.

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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