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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Stort sortiment av fina
Gravkransar, 

dekorationer & lyktor
Hel låda 

Gravljus
24 veckoljus 200:-
20 2,5-dygns 100:-

10-18 kg säckar 
Katt - hundmat

10% rabatt
Gäller 20-24/10

Nu är det dags 
att tänka på 
småfåglarna

Jordnötter 3 kg..... 75:-
Solrosfrö strimmigt 20 kg..... 239:-

Prisex

Tanka direkt från pump

Miljöbensin 2-takt 

18:50/liter

Lösvikt

Sågkedjeolja

21:50/liter

ALE. Det blev en 
givande informations-
kväll kring drogen Spice 
i Ale gymnasium.

50 föräldrar visade 
både intresse och oro 
för den senaste tidens 
utveckling.

Polisen varnade 
också för att ungdo-
mar kan vara ovetande 
kring vilka konsekven-
ser ett Spiceinnehav 
kan få.

Den senaste drogtrenden 
heter Spice. Det påminner 
mycket om Cannabis och 
Hasch, men är inte lika starkt. 
Marknadsföringen och sprid-
ningen har främst skett via in-
ternet. I september narkoti-
kaklassades Spice efter en 
snabb handläggning.

– Vi blev lite tagna på 
sängen när vi fick höra att det 
faktiskt förekom även i Ale. 
Man tror ofta att man lever i 
en skyddad verkstad och "det 
händer inte här", men så hade 
vi en incident i Älvängen med 
en person som överdoserat 
och fick föras med ambulans 
till sjukhus. Det blev en väck-
arklocka och nu har vi en rad 
med åtgärder, inledde kurator 
Carina Zito Andersson.

I årskurs ett i Ale gymna-
sium kartlades en grupp om 
27 ungdomar som misstänk-
tes ha nyttjat Spice. 17 anmäl-
des till Socialtjänsten.

Tveka inte
– Det är absolut inget ni ska 
tveka att göra. Får Socialtjäns-
ten en anmälan lyfts frågan 
och individen kan få den hjälp 
som krävs. Att sitta passiv och 
tro att det löser sig nog ändå 
är det största misstag en för-
älder kan göra, menar Carina 
Zito Andersson.

Innan sommaren fanns 
en utbredd oro för att GHB 
återigen hade fått fäste i Ale. 
Thomas Berggren, som 
jobbar med det drogförebyg-
gande arbetet, trodde därför 
att allt var lugnt när skolan 
började.

–Istället fick vi rapporter 
om något som kallas Spice. 
Vi kan bara lära oss att det 
aldrig är en lugn stund. Har vi 
klarat av det ena hotet dyker 
det snart upp en ny. Vi försö-
ker nu lära oss allt vi kan om 
den nya tidens drog. Ni måste 
också vara nyfikna. Är ungar-
na ute sent, umgås med nya 
kompisar och ändrar beteen-
de? Då måste ni våga ställa 
frågorna. Dessutom bör ni 
inte lämna huset utan tillsyn 
om ni är oroliga. Är ni bort-
resta och vill ha ett vakan-
de öga över huset – be gran-
nen titta till det. Vi vet att 
det händer mycket på priva-
ta fester, säger Thomas Berg-
gren.

Ungdomspolisen från 
Angered var på plats och be-
tonade att Spice nu är narko-
tikaklassat. Narkotikabrott 

tillhör de allvarligaste syn-
derna och påföljden kan bli 
allvarlig. Det är förbjudet 
att inneha, sälja, transporte-
ra och så vidare.

Föräldrarna undrade vilka 
insatser som görs mot lang-
ningen.

– Vi har en bra relation till 
våra ungdomar på gymnasiet 
och får en hel del tips som vi 
följer upp. Vårt breda kon-
taktnät genom SSPF (Skola, 
Socialtjänst, Polis och Fritid) 
ger oss också bra möjligheter 
att komma åt dem, men pro-
blemet är att det ställs stora 
krav på bevisning, säger Bir-
gitta Augustsson, koordina-
tior för SSPF.

Motverka skolk
Att drogmissbruk och hög 
frånvaro i skolan har ett sam-
band är inget nytt. Därför 
är det en viktig signal som 
skolan kommer att öka insat-
serna mot.

– Det gäller inte bara i 
gymnasiet, utan även i grund-
skolan kommer vi att ta hög 
frånvaro på större allvar. Vi 
vet idag att det finns en nära 
koppling till missbruk och 
andra problem, säger Birgit-
ta Augustsson.

Mitt i det tunga allvaret 
görs också mycket positivt. 
Jonas Ekstrand, fritidsleda-
re, berättade bland annat om 
satsningen på att göra Ale 
gymnsium till en öppen mö-
tesplats för ungdomar under 
onsdag- och lördagkvällar.

– Då är det mer eller mindre 
öppet hus. Framgången tror 
vi ligger i att vi låter ung-
domar leda ungdomar. De 
får spela teater, musik, göra 
film, måla, hoppa, springa –
ja, säg vad vi inte gör på Mö-
tesplats Ungdom. Allt är möj-

ligt, fram med idéerna bara. 
Vi blir fler och fler för varje 
gång. Snart börjar ungdoms-
föreningen Löftet arbetet 
med Festivalborg, ett jätte-
arrangemang för ungdomar 
under Valborg. De senas-
te åren har det varit en stor 
succé. Ungdomarna är med 
från start till mål, berättar 
Jonas Ekstrand.

0303-74 51 26 / 0704-16 31 72
 BED & BREAKFAST ~ POOL ~ BADTUNNA ~ BASTU 

FEL I ANNONS
För närvarande ligger vi 
lågt med både catering 

och smörgåstårtor. 

Mer info kommer inom kort.

Spice – lockade även föräldrarade även föräldrar
Givande informationskväll 
för föräldrar

RÖKFRI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vanlig tobaksrökning har plötsligt blivit ganska oskyldigt i jämförelse med ryktena om Spice. Ungdomar väljer i allt större 
utsträckning den narkotikaklassade tobaken och än så länge är den allmänna kunskapen om drogen dålig.


