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NÖDINGE. Det blev en 
drogutbildningsdag 
som kom att handla 
lika mycket om ener-
gidrycker.

– Det är ett allvarligt 
hot. 

14-åringar startar 
dagen med en cigg och 
två Redbull och klagar 
sedan över bröst-
smärtor, säger Tommy 
Moberg och skakar på 
huvudet.

Aggressiv mark-
nadsföring har bitit 
på ungdomarna, nu 
gäller det att bita 
tillbaka.

Forskare, skolsköter-
skor och läkare slår nu 
larm om energidrycker. 
Ungdomarna har blivit 
en måltavla som kon-
sumerar allt mer av den 
trendiga drycken. Ener-
gidrycker tillhör en ny 
klass som innehåller flera 
uppiggande substanser. 
Vid normal kost är detta 
dock inte nödvändigt att 
tillföra kroppen. Från flera 
skolor i Sverige har det 
rapporterats att barn och 
ungdomar har blivit rast-
lösa, ”speedade” och okon-
centrerade som en följd av 
energidrycker. Den stora 
mängden koffein och socker 
ger för ögonblicket en snabb 
energikick, men denna följs 
av en drastisk sänkning av 
blocksockret vilket föranle-
der trötthet.

– Att dricka till exem-

pel Redbull dagligen kan ge 
upphov till stora sömnbesvär 
hos barn. Kroppen är inte 
mogen för att ta emot detta 
innehåll och biverkning-
ar som hjärtklappning, obe-
hagskänslor och ångest kan 
förekomma liksom kramper, 
berättar Tommy Moberg.

Energidryckerna innehål-
ler ämnet taurin. En av tauri-
nets grundläggande funktio-
ner är bland annat att regle-
ra vätskebalansen och blod-
sockernivån i kroppens celler. 
Taurinet påverkar även funk-
tionen av hjärtrytmens regle-
ring. Halten taurin i en Red-
bull är överdrivet mycket 
högre än i andra livsmedel.

Inget positivt
– Tyvärr så saknar vi än så 
länge forskning på hur krop-
pen definitivt reagerar vid 
stora mängder taurin. Det 
vi kan se är dock inget posi-
tivt. Effekterna som skolskö-
terskor rapporterar om är lo-
giska och därför avråder vi 
bestämt från dessa drycker, 
säger Tommy Moberg.

Han är skarpt kritisk till 
att Livsmedelsverket i nulä-
get inte ser några skäl att för-
bjuda försäljning av energid-
rycker.

– På flera håll har enskilda 
handlare istället på eget ini-

tiativ infört åldersgräns. Det 
hedrar dem, säger han och 
påpekar att i Norge, Dan-
mark och Frankrike är det 
sedan länge förbjudet att 
sälja drycker som innehåller 
taurin.

En rundringning till kom-
munens största Ica-handlare 
visar på en medvetenhet.

– Efter samtal med grund-
skolan i Älvängen införde vi 
17 år. De såg med oro hur 
ungdomar ersatte lunchen 
med Redbull och choklad. 
Vi är beredda att höja åldern 
till 18 år om det är önskvärt, 
säger Stefan Wennberg på 
Ica Supermarket i Älvängen.

Kollegan på Ale Torg, 
Ica Kvantum och Marian-
ne Sjöö, har också infört ål-
dersgräns.

– Ja, vi tog idag beslut om 
att införa 18-årsgräns för köp 
av Redbull. Jag har egentli-
gen varit emot att stifta egna 
lagar, men efter att ha varit på 
drogutbildningsdagen i Ale 
gymnasium känner jag mig 
övertygad om att det här är 
rätt beslut, säger hon.

I Ale gymnasiums café 
såldes tidigare Redbull, men 
det har nu upphört.

Redbull – ett allvarligt hot
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– Drogutbildning larmade 
om barn och energidrycker

Utgångspris 1 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 60 kvm
Tomt 998 kvm Sluttning

Byggt 1970
Adress: Rävstigen 2
Visas ons 9/12 17.30-18.30
och sön 13/12 12.00-13.00

Här har vi en gedigen välplanerad sluttningsvilla, i trivsamma Nol.
Högt och vackert läge. Fint trevligt kök i björk. En stor balkong med vacker utsikt i sydvästläge.
Gillestuga med en murad öppenspis. Närhet till naturen. Nära skola och kommunikationer. Bokade
visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2183.

BNol

Utgångspris 1 595 000:-
4 rok
Boyta 113 kvm, biyta 5 kvm
Tomt 230 kvm Plan

Byggt 1974
Adress: Gustav Larssons Väg 62
Visas sön 13/12 14.00-15.00
och mån 14/12 17.30-18.30

I populära Maden kan vi nu erbjuda en renoverad och fräsch 1½ plans villa. Stor härlig nybyggd altan.
Bra ytterläge i området och gränsande mot grönområde. Garage i länga. Nära skolor, förskolor och
kommunikationer. Bokade visningar, ring för tid. Tel: 0303-74 62 50. Webbnr: 5410-2252.

B Älvängen

Älvängen 0303-74 62 50  www.fastighetsbyran.se
Redbull ”speedar” ungdomar och ger upphov till sömnbesvär. Drycken bör förbjudas enligt 
forskare, men framför allt borde inköpet åldersbegränsas. 


