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Unga tror på mer 

drickande när 

restriktionerna lättar 

Var tredje svensk ungdom 

tror att hen kommer dricka 

mer alkohol när 

restriktionerna lättar. Det 

visar en undersökning som 

beställts av Systembolagets 

dotterbolag IQ.  

”Vi har nu levt under en 

längre tid med restiktioner 

för hur vi får umgås. Inte 

minst unga har behov av 

umgänge som sker i grupp, 

så det är inte oväntat att 

unga uppger att de skulle 

ändra sina alkoholvanor 

när samhället öppnar upp” 

säger Karin Hagman, vd på 

IQ, i ett pressmeddelande.  

Ungdomsbarometern har i 

sin tur gjort en 

undersökning kring hur 

sistaårselever på gymnasiet 

ser på årets studentfirande. 

80% av de tillfrågade 

bliviande studenterna 

uppger att de planerar att 

festa på examenskvällen. 

Varannan av dessa elever 

uppger att de kommer festa 

oavsett om det är tillåtet 

enligt restriktionerna eller 

ej. Jämfört med förra året är 

det fler studenter som 

uppger att de är villiga att 

bryta mot restriktioner 

kopplat till fest under 

studentkvällen.  

”Det är tydligt att det finns 

en trötthet kring 

restriktionerna och ett sug 

efter att festa. Dessutom ser 

studenterna kanske ljuset i 

tunneln när riskgrupper 

vaccinerats, deras föräldrar 

börjat få vaccin och de vet 

att smittspridningen gick 

ner förra sommaren. 

Folkhälsomyndigheten har 

föreslagit att det från 1 juni 

ska bli tillåtet att träffas 50 

personer. Det kanske gör 

det lättare att trotsa 

restiktionerna och planera 

för mottagning eller fest, än 

om gränsen legat kvar på 

åtta personer” säger Ulrik 

Hoffman, vd på 

Ungdomsbarometern. 

Källa: 

www.accentmagasin.se och 

www.ungdomsbarometern.

se  

Godissmak – ett sätt att 

locka unga att börja med 

nikotinprodukter 

I linje med att hitta nya 

konsumenter när fler väljer 

bort cigaretter satsar 

tobaksindustrin på 

smaktillsatser med 

godistema för att locka 

unga.  Det är främst vitt snus 

och vätska till e-cigaretter 

som får smaksättningar som 

kolaskruvar, jordgubbar, 

knäck och milkshake. Dessa 

produkter marknadsförs 

också felaktigt som 

hälsosammare alternativ till 

traditionella 

tobaksprodukter.  

De oftast väldigt höga 

halterna av nikotin nämns 

sällan alls i 

marknadsföringen. Nikotin 

är starkt 

beroendeframkallande och 

ökar risken att bli beroende 

av alkohol och andra droger. 

Källa: www.tobaksfakta.se 

 

 

Nyhetsbrev till dig som är förälder i Vimmerby kommun 

Syftet 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 få information om vad som händer i kommunen med 

omnejd, intressanta fakta och information om forskning m.m. Nyhetsbrevet kommer via e-post 

några gånger per termin och läggs också ut på kommunens hemsida: 

www.vimmerby.se/omsorgochhjalp Gå vidare till drogförebyggande arbete.  

http://www.accentmagasin.se/
http://www.ungdomsbarometern.se/
http://www.ungdomsbarometern.se/
http://www.tobaksfakta.se/
http://www.vimmerby.se/omsorgochhjalp
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Kommunens 

drogförebyggande arbete 

Sommarmånaderna är här 

och med det följer 

skolavslutningar och 

semestrar. Inte heller detta 

år blir sommaren som 

vanligt även om 

vaccineringen går framåt. 

Tyvärr är Lisebergsresan 

inställd även i år.  

Kommunen kommer ha 

Fabriken öppen 21-02 den 

11 juni och rustar även upp 

med fältare under hela 

skolavslutningsveckan. 

Som förälder får du gärna 

ta en extra kvällspromenad 

genom samhällena under 

sommarmånaderna, så är du 

med och bidrar. 

Tillsammans hjälps vi åt att 

minska användningen av 

tobak, alkohol och andra 

droger.  

Drogvaneundersökningen 

2021 

Årets 

drogvaneundersökning 

genomfördes bland eleverna 

i årskurs två på gymnasiet. 

Nedan kommer utdrag av 

resultatet i korthet. Hela 

rapporten kommer läggas ut 

på kommunens hemsida 

inom kort.  

 

Resultatet av 

undersökningen visar att det 

är färre än någonsin som 

röker. Däremot är det fler 

som snusar, särskilt gruppen 

som snusar varje dag har 

ökat. Andelen som uppger 

att de inte får dricka alkohol 

för sina föräldrar har ökat 

medan andelen som inte vet 

om de får dricka för sina 

föräldrar har minskat. 

Narkotikaanvändningen 

ligger på samma låga nivå 

som den gjort de senaste 15 

åren.  

 

”Siffrorna ser generellt bra 

ut. Det som är lite 

oroväckande att snusandet 

har ökat. Men det är positivt 

att se att fler föräldrar är 

restriktiva och inte bjuder 

sitt barn på alkohol under 

gymnasietiden” säger Anja 

Persson, ANDTS-

samordnare.  

  

Det här händer i 

Vimmerby (med omnejd) 

Föräldrastödsställen är på 

besök i mataffärerna igen  

Kanske har ni sett att 

föräldrastödsställen som 

brukar stå utställda hos 

föreningarna är på tillfälligt 

besök i några av 

kommunens mataffärer.  

Ställen har fått 

sommarklädsel och är 

laddade med bra 

information inför 

skolavslutningen, 

sommarlovet och 

semesterfirandet. Ta med en 

broschyr hem och läs i lugn 

och ro.  

Fabrikens verksamhet och 

öppettider 

Under sommaren 

samarbetar Fabriken extra 

med Mötesplats Bullerbyn. 

Det är laddat med aktiviteter 

mellan 10-18 på 

vardagarna.  

Programmet för sommaren 

kommer variera så besök 

www.vimmerby.se/ung, 

@fabrikenvimmerby på 

Instagram eller 

Allaktivitetshuset Fabriken 

på Facebook för mer 

information om var och när 

aktiviteter anordnas.  

Datum att hålla koll på:  

15 och 29 juni besöker 

Fabriken Vimmerby 

Adventure Park.  

8-9 juli arrangerar Fabriken 

en övernattning vid sjön 

Borstingen  

Information om anmälan till 

båda evenemangen finns på 

Fabrikens sociala medier.  

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

