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ALE. Ale kommun gör 
nu en riktad insats mot 
alkohol och ungdomar.

Den går via föräld-
rarna.

– Vi vet att många 
vuxna inte riktigt vet 
hur de ska förhålla sig 
när tonåringar börjar 
prata alkohol. Det finns 
mycket att tänka på 
och vi försöker därför 
nå ut med information 
om var det finns hjälp 
att få, säger drogföre-
byggare Thomas Berg-
gren.

Det största hotet mot ung-
domar är drogmissbruk. Via 
internet har tillgängligheten 
ökat markant, men en av de 
vanligaste inkörsportarna är 
trots allt fortfarande alkoho-
len.

– Den är djupt rotad i 
vårt samhälle och vad vi vet 
idag är att det gemene man 
har betydligt mer alkohol 
hemma än tidigare. Många 
åker till Tyskland och stor-
handlar, vilket gör att det 
också blir lättare för ungdo-
mar att få tag på öl, vin och 
sprit, berättar Thomas Berg-
gren.

Ju längre alkoholdebuten 
dröjer ju bättre är det.

– Omdömet förbättras 
och du har en bättre förmåga 
att hantera alkoholen när du 
blir äldre. Rent fysiskt är det 
också bättre för kroppen om 
du som ung tonåring avstår 
alkohol, understryker Berg-
gren.

Skapa forum
Som tonårsförälder finns ett 
stort ansvar och det finns 
många fällor att gå i.

– Därför vill vi gärna skapa 
forum för erfarenhetsutby-
ten. Det finns mycket att 
lära av varandra. Kommu-
nen erbjuder 
olika föräld-
r a f ö r e l ä s -
ningar och 
vi är beredda 
att göra 
annat också 
om det finns 
intresse. I 
v a r d a g e n 
hoppas vi att 
många för-
äldrar pratar med varandra 
om vilka regler som gäller. 
Det är viktigt att man är över-
ens om gränssättningen. Ett 
av våra största problem idag 
är att många föräldrar köper 

ut alkohol till sina minder-
åriga barn. Det är inte okej! 
Förekommer det dessutom 
langning till andras barn är 
vi tacksamma för att få tips 
om det. Polisen har i sommar 
gripit ett par personer för 
langning, berättar Birgitta 
Augustsson, samordnare för 
SSPF.

Förr eller senare gör 
nästan alla ungdomar sin 
alkoholdebut. I Sverige är 
det regel snarare än undan-
tag. Hur den ser ut är väldigt 
individuellt. En god tanke 
för tonårsföräldrar är därför 
att någon i omgivningen 
alltid är körbar under helger.

– Det är 
inte sällan 
som telefo-
nen ringer 
och någon 
behöver bli 
hämtad. Den 
dagen är det 
bra att vara 
lite mentalt 
f ö r b e r e d d 
för, säger 

Helene Gustavsson, fältas-
sistent på Socialtjänsten.

Föräldrarna är den enskilt 
viktigaste faktorn för ton-
åringar. Att ha en ständig 
dialog skapar förutsättningar 

för att alkoholdebuten inte 
måste överraska.

– Därmed inte sagt att vi 
tycker det är bra att det sker 
i samförstånd och att barnen 
dricker hemma med föräld-
rarna. All forskning visar att 
ju tidigare och ju mer tonår-
ingar dricker desto större är 
risken att alkoholkonsumtio-
nen blir ett problem längre 
fram, säger Thomas Berg-
gren som har ett råd till alla 
tonårsföräldrar.

– Alkoholen behöver inte 
vara tillgänglig för alla där-
hemma. Göm den gärna! 
Framför allt ha koll på den.

Nya nattvandrare
Ett glädjande besked är att 
nya nattvandrare startar upp 
sina verksamheter inom kort 
runt om i Ale.

– Det finns alla möjlighe-
ter att ansluta sig. Att vara 
många gagnar för att det blir 
varaktigt. Det är jobbigt om 
några få måste gå varje helg, 
säger Birgitta Augustsson.

Samtliga personer som 
arbetar med dessa frågor nås 
via Ale kommuns växel.

Tonårsföräldrar uppmanas gömma alkoholen

SSPF står för en samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid. 
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Tel 0303-74 08 38
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Ale kommuns

bästa 
vitvarubutik!

Vi matchar alla konkurrenters 
priser, erbjudande och offerter

Leverans, installation och bortforsling från 650:-

Alltid snabba leveranser

Alltid räntefri avbetalning
Upp till 7 månader räntefritt utan avgifter. 
Aviavgift 0:- Uppläggningsavg 0:- ränta 0:-

Panasonic luftvärmepump

15.990:-
Inkl ROT-avdraget

Monterat & klart

Exkl ROT-avdrag 18.340:-

Villa CE9JKE
• Anpassad för 
 Nordiskt klimat

• Värmekapacitet 0,6-5,0 kw

• 5 års garanti

• Upp till 120 kvm

• Inklusive 
 standardinstallation

All forskning visar att 
ju tidigare och ju mer 

tonåringar dricker desto 
större är risken att alko-
holkonsumtionen blir ett 

problem längre fram.
Thomas Berggren


