
 

 
Nyhetsbrev om drogförebyggande arbete 

Till dig som är förälder eller annan viktig vuxen i Vimmerby kommun, 

oktober 2021 

 

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.  

Tullen varnar för cannabisgodis 

Tullens beslag av godis och snacks som innehåller cannabis har ökat. 

Produkterna ser ut och smakar precis som vanligt godis men innehåller 

narkotika. Godiset går att beställa hem via internet och förpackas som 

lösgodis. Under året har även godis som preparerats med starkare syntetisk 

cannabis än tidigare påträffats.  

”Ett problem med ätbar cannabis är även att den förväntade effekten blir 

fördröjd, jämfört med att röka cannabis, och risken är då att äta fler bitar och 

därför överdosera” berättar Jenny Åberg vid Tullverkets laboratorium.   

Förutom att ungdomen som beställt godiset konsumerar cannabis varnar 

även Tullverket för att det finns en risk att yngre syskon hittar godiset och 

får det i sig av misstag. Tullverket uppmanar föräldrar att vara vaksam på 

var ungdomarnas godis kommer ifrån, särskilt om det beställs via nätet.  

Källa: www.drugnews.nu 

Minskad reseinförsel av alkohol under pandemin 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) rapporterar i 

sin rapport ”Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2020” att pandemin har 

påverkat hur svenskar skaffar alkohol. Under 2020 minskades reseinförseln 

och köpen av smugglad alkohol kraftigt. Även alkoholköpen på restaurang 

http://www.drugnews.nu/
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minskade under samma period. Systembolagets försäljning ökade istället 

kraftigt.  

Den totala alkoholkonsumtionen under 2020 uppgick enligt rapporten i 

genomsnitt till 8,46 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Det 

uppskattas vara en minskning på 6 procent jämfört med 2019.  

Källa: www.can.se  

Kommunens drogförebyggande arbete  

Föräldrastödsställen har hittat tillbaka ut till föreningarna igen efter ett par 

gästspel ute på andra platser i kommunen. I ställen hittar du som 

vårdnadshavare eller annan viktig vuxen ett litet minibibliotek med böcker 

och broschyrer om ämnen som hör tonårstiden till. Tanken är att du kan 

låna av materialet och läsa medan din tonåring utövar sin fritidsaktivitet.  

Det är mycket som händer under tonåren och även om det kanske inte alltid 

märks så behöver din tonåring dig mer än någonsin för att kunna göra kloka 

val som kanske spelar roll nu och senare i livet. Som förälder är ingen 

perfekt och ibland handlar det om att lita på sin magkänsla och tro på sig 

själv. Lika mycket som vi behöver egen tilltro behöver vi också stöttning från 

andra. Vi hoppas därför att vi genom föräldrastödsställen och dess material 

kan vara en del av denna stöttning.  

Det här händer i Vimmerby (med omnejd)  

Föreläsning om ungdomars rätt att påverka 

Torsdagen den 18 november 18.00–19.30 kommer Åsa Ekman besöka 

Vimmerby och föreläsa om barn- och ungdomsdemokrati. Vilka 

förutsättningar finns det egentligen för unga att göra sina röster hörda? Åsa 

kommer hålla en kortare föreläsning och sedan moderera ett panelsamtal. 

I panelen kommer ungdomar från kommunen delta tillsammans med 

tjänstepersoner och politiker från kommunen och länet som på olika sätt 

arbetar med ungdomsinflytande. Det kommer gå att följa evenemanget 

både på plats i stadshuset och via en digital sändning.  

Mer information om evenemanget kommer publiceras inom kort på 

kommunens hemsida.   

LAN-party och höstlovsaktiviteter på Fabriken 

Som start på höstlovet kör Fabriken LAN-party fredagen den 29 oktober till 

söndagen den 31 oktober för ungdomar från årskurs 7 till årskurs 3 på 

gymnasiet. Evenemanget är kostnadsfritt men anmälan krävs. Sista 

http://www.can.se/
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anmälningsdag är måndag den 25 oktober. För mer information och 

anmälan kontakta Fabrikens personal. 

Under vecka 44 har Fabriken laddat upp med lovaktiviteter hela veckan! 

Förutom biljardturneringar för alla åldrar och Fifa-turneringar kommer 

besökarna även kunna göra pumpalyktor och gå spökrunda. Välkomna! 

Öppettider och aktiviteter vecka 44: 

Måndag: Stängt  

Tisdag: 12.00–20.00  

Bräd- och sällskapsspel  

Onsdag: 12.00–20.00 

14.00 – Biljardturnering, mellanstadiet  

17.00 – Biljardturnering, högstadiet/gymnasiet 

Torsdag: 12.00–20.00  

14.00 – Tillverkning av pumpalyktor  

17.00 – Spökrunda  

Fredag: 14.00–23.00  

17.00 – FIFA 22-turnering, högstadiet/gymnasiet  

19.30 – Filmvisning med popcorn  

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.  

 

 

 

 

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 

 


