
Surte-Bohus företagarfören-
ing hänvisar till de bekymmer 
som uppstod då fjärrvärmenä-

tet byggdes om i Bohus cen-
trum. Flera butiker märkte att 
kundbesöken påverkades i ne-

gativ riktning.
Eftersom ombyggnadsar-

betet med Europaväg 45 och 
järnvägen kommer att pågå i 
minst fem år gäller det för fö-
retagare som är i behov av god 
tillgänglighet att göra sin röst 
hörd gentemot Ale kommun 
och Vägverket. 

Därför uppmanar styrelsen 

att alla företag i Surte-Bohus 
ansluter sig till föreningen för 
att gemensamt bilda en stark 
part i kommande förhand-
lingar och påtryckningar.

Årsmötet valde också en ny 
styrelse för 2007-2008, som 
fick följande utseende:
Ordförande: Alf Granqvist
Vice ordförande: Bengt Larsson

Kassör: Christian Nielsen
Sekreterare: Leif Ljung
Ledamöter: Lahja Halonen och Chris-
tina Andersson
Suppleanter: Monica Samoud och Lars 
Gustafsson.
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I en insändare i Alekuri-
ren angriper moderaten 
Mikael Cederbratt rap-

porten "Knarkare är också 
människor" som vi har tagit 
fram. Cederbratt har dess-
värre totalt missförstått vad 
vi föreslår. Låt oss därför 
börja med att reda ut be-
greppen för Cederbratt. 

Vi har i vår rapport föresla-
git att bruk, men inte inne-
hav, av narkotika ska avkri-
minaliseras. Det ska inte 
vara kriminellt att ha narko-
tika i kroppen eftersom det 
i praktiken innebär att miss-
brukaren kriminaliseras. Ce-
derbratt skriver att vi vill 
tillåta innehav för eget bruk. 
Detta är alltså helt felaktigt. 
All hantering av droger, såväl 
langning som innehav bör 
vara olaglig. Om man tar till 
brösttoner som Cederbratt 
gör i sin insändare tycker 
vi att det är rimligt att man 

faktiskt kollar sina faktaupp-
gifter. Insändaren är vilsele-
dande och grundar sig på ett 
rent sakfel.

Ett vanligt argument i 
det här sammanhanget är att 
kriminaliseringen av bruket 
behövs för att upptäcka och 
begränsa missbruket. Denna 
strategi är tveeggad, efter-
som kriminaliseringen sam-
tidigt innebär en stigmatise-
ring av missbrukarna. Denna 
stigmatisering riskerar att 
öka misstron mot samhället 
och minska missbrukarens 
benägenhet att söka stöd och 
vård för att bli fri från sitt 
missbruk. Missbruk är en 
sjukdom där såväl det gene-
tiska som det sociala arvet 
har en avgörande betydelse. 
Vi menar att det är orimligt 
att kriminalisera en sjukdom. 
I andra sammanhang brukar 
vi säga att ingen människa 
är illegal och det borde även 

gälla narkotikamissbrukare.

Det finns andra och 
bättre möjligheter att er-
bjuda människor med miss-
bruksproblem stöd och vård. 
Även om polisen inte får be-
handla missbrukare som 
brottslingar med vårt förslag 
så hindrar inte det att poli-
sen hjälper till att lotsa miss-
brukare till frivillig vård. 
Socialtjänstens uppsökan-
de verksamhet bland ungdo-
mar och missbrukare behö-
ver byggas ut och utvecklas. 
Trösklarna till missbruks-
vården behöver systematiskt 
slipas ned. Därför har vi fö-
reslagit en vård och behand-
lingsgaranti i vår rapport. 

Eftersom samhällsutveck-
lingen i stort har en avgö-
rande betydelse för narkoti-
kamissbrukets utbredning är 
det särskilt oroande att den 
borgerliga regeringen nu ge-
nomför en politik som ur-

holkar den generella välfär-
den, gör livet svårare för ar-
betslösa och skapar en skola 
som sorterar eleverna efter 
klasstillhörighet. Med de 
ökande klyftor som följer 
av den politiken är det stor 
risk att vi även kommer att 
få se ett ökat missbruk.

Cederbratt slår sig för 
bröstet och gläds åt att den 
borgerliga regeringen satsar 
260 miljoner per år 2008-
2010 på insatser mot miss-
bruk. Detta innebär att re-
geringen fortsätter att satsa 
ungefär lika mycket som vi 
gjorde under den förra man-
datperioden. Det är i och för 
sig bra, men mindre gläd-
jande är att missbruksvården 
förlorar flera hundra miljo-
ner per år genom att man 
skrotar projektet ”Ett kon-
trakt för livet”. Det är också 
djupt olyckligt att regering-
en vill lägga ned Mobilise-

ring mot narkotika (MOB). 
Det arbete som Mobilisering 
mot narkotika under ledning 
av Björn Fries bedriver har 
varit mycket betydelsefullt. 
MOB:s verksamhet borde is-
tället permanentas som en 
självständig enhet på lämplig 
myndighet. 

Mot högerns tal om hår-
dare straff och kontroll stäl-
ler vi en politik för en stark 
generell välfärd och en nar-

kotikapolitik med en posi-
tiv människosyn där alla får 
många chanser till ett vär-
digt liv. Det är denna väg 
som kan föra oss närmare vi-
sionen om det narkotikafria 
samhället.

Alice Åström, 
vice ordförande (v)

Elina Linna, 
ledamot i socialutskottet (v)

Replik till Mikael Cederbratt:

Bekämpa narkotikan, inte narkomanerna
Vänsterpartiets för-

slag att avkriminali-
sera bruket av narko-

tika är ett hån mot de män-
niskor som befinner sig i ett 
missbruk.

Polisens och socialtjäns-
tens möjligheter att ingripa 
mot narkotikahandeln, oav-
sett hur stor mängd narkoti-
ka den misstänkte bär på sig, 
är oerhört viktigt inslag när 
det gäller att minska sprid-
ningen av narkotika. Detta 
vill Vänsterpartiet begrän-
sa genom att göra det lag-
ligt att bära med sig narko-
tika för eget bruk. Vänster-
partiets Alice Åströms re-
sonemang om att det är just 
polisens möjlighet att ingri-

pa som leder till narkotika-
missbruk är en rent absurd 
tanke. Det resonemanget är 
vanligt där omgivningen för-
svarar och döljer missbru-
ket det vill säga ett så kallat 
medberoende.

Förslaget är ett hårt slag 
mot alla som kämpar mot 
narkotikamissbruket och 
dess konsekvenser. Signaler-
na som sänds till våra ung-
domar blir att lite missbruk 
är inte så farligt! Det här är 
ett vänsterförslag som går i 
riktning mot en legalisering 
av narkotika och som med 
tydlighet visar att Vänster-
partiet har gett upp kampen 
mot att bekämpa narkotikan. 

Vi moderater står för en 
nolltolerans mot narkotika 
och det främ-
sta syftet med 
detta är att 
stoppa nyrek-
ryteringen av 
unga missbru-
kare samt att 
så tidigt som 
möjligt kunna 
upptäcka dem 
som inlett 
ett missbruk. 
Nolltolerans
är också ett viktigt inslag i 
rehabiliteringen av männis-
kor som fastnat i ett miss-
bruk. Alla verksamheter som 
arbetar med behandling av 
missbrukare förlorar ett av 

sina viktigaste instrument. 
Ett liv utan narkotika är för-

utsätt-
ningen
för en 
lyckad
behand-
ling.
Det
skapar
möj-
lighe-
ter för 
männis-
kor att 

åter kunna ta kontroll över 
sin vardag och inte hamna i 
en tröstlös situation där nar-
kotikamissbruket helt styr 
livet.

Vi moderater kommer
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att männis-
kor ska få hjälp med att sluta 
med sitt missbruk. 

Det är därför glädjan-
de att Alliansregeringens in-
satser mot missbruk av nar-
kotika och alkohol ska öka 
till närmare 260 miljoner 
kronor per år mellan 2008 
och 2010.

Mikael Cederbratt
Riksdagsledamot (m)

Poliskommissarie

Legalt att knarka eller nolltolerans

>>Vi moderater kommer 
alltid att kämpa mot nar-
kotikan och för att män-
niskor ska få hjälp med 
att sluta med sitt miss-

bruk. <<

BA N AVÄG I  VÄ ST |  G Ö T E B O R G  –  T R O L L H Ä T T A N

BanaVäg i Väst – ökar växtkraften, minskar avstånden

Högre hastigheter snällare för miljön – hur går det ihop?
Stabil järnväg på mjuka strandängar – är det möjligt? 

Nu öppnar vår nya 
utställning i Nol
Lär dig mer om ett av Sveriges största infrastrukturprojekt på vår utställning i Nol. 
Miljö, teknik, säkerhet och framtid är teman för utställningen om den nya vägen och 
 järnvägen som byggs mellan Göteborg och Trollhättan.

Se vad utbyggnaden innebär för dig som närboende, pendlare eller företagare med 
hjälp av fi lmer, VR-modeller och  informationsmaterial. 

Personal från Banverket och Vägverket fi nns på plats för att svara på frågor. 

Kontakt: Ida Mattson, telefon 020-40 35 00, ida.mattsson@banverket.se  
Bokning enskilda grupper: Kontakta oss på telefon 020-40 35 00

Tid: Torsdagen den 14 juni kl. 16.00-19.00
Plats: Nol Teknikpark, Alevägen 47 
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TA CHANSEN! 
Boka en lektion idag med 
Niclas Fasths personliga 

golftränare Graham Crisp. 
Ring 0303-636 18.

VISNINGAR:
LÖRDAG-SÖNDAG 16/6, 17/6, 4/8, 5/8, 11/8, 12/8

Alla som är med på en visning erhåller en 
greenfeebiljett för att kunna prova banan.

PROGRAM:

• Presentation av Nödinge GK.
• Visning av banan.

• ”Clinic” av Graham Crisp.

Testa Göteborgs nya 

SUPERBANA!

Anmäl
dig på 

0303-636 18

www.nodingegk.se

Boka ett 
lektionspaket

eller kurs under 

juni månad så får du 

mellan 200 och 500 

bollar på rangen 
på köpet!

Surte-Bohus företagarförening vill bli en starkare part
BOHUS. På Surte-Bohus företagarförenings års-
möte framkom behovet av att samla det lokala 
näringslivet till en stark part i förhandlingar med 
kommunen och Vägverket.

Oron är stor för att affärsverksamheter kan bli 
lidande under väg- och järnvägsutbygganden.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


