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ÄLVÄNGEN. Handla 
cigarettpapper?

Bara om du är 18 år!
Allans Bokhandel 

har beslutat att införa 
åldersgräns på just 
denna varugrupp med 
avsikt att begränsa 
åtkomligheten för ung-
domar.

Det finns en 18-årsgräns för 
inköp av tobak. Däremot är 
det fritt fram för ungdomar 
att handla cigarettpapper. 
Sådana är reglerna i de flesta 
butiker, men nu har Allans 
Bokhandel i Älvängen tagit 
initiativ till att införa ålders-
gräns även på cigarettpapper.

– Vi vill ta vårt ansvar och 
uppmanar övriga handlare i 
kommunen att göra likadant, 
säger Gunnar Larson.

Thomas Berggren på 
Vakna välkomnar Gunnar 
Larsons beslut och hoppas 
att fler affärer som tillhan-
dahåller tobaksvaror ska följa 
efter i samma spår.

– Det Allans Bokhandel 
har gjort är väldigt klokt. 
Cigarettpapper kan faktiskt 
användas till droger. Är det 
inte tobak, så är det hasch 
eller haschliknande preparat 
man rullar själv och röker. 
Vi vet att det finns mycket 
nätdroger i omlopp och vi 
förmodar att cigarettpapper 
används även till detta. Kan 
vi begränsa åtgången för våra 
ungdomar är mycket vunnet. 
Här har vi ett gemensamt 
samhällsansvar som vi måste 
ta, säger Thomas Berggren.

– Det som skrämmer 
mig mest är att det ser ut 
som att droger tar fäste på 
nya ungdomsgrupper. Det 
är ungdomar som tidigare 
inte har varit intresserade av 

droger, ungdomar som utåt 
sett har det väldigt bra.

Vad har du för råd att ge 
till oroliga föräldrar?

– Mitt tips till föräldrar 
är att de absolut inte skall 
bjuda eller skaffa alkohol till 
minderåriga. Om era barn 
börjar röka, så är det inte 
helt uteslutet att de rökar 
annat än tobak. Så försök ha 
koll på vem ditt barn umgås 
med. Håll kontakt med andra 
föräldrar. Om vi föräldrar 
använder vår erfarenhet 

och livskunskap på ett klokt 
sätt så har vi vunnit väldigt 
mycket. Föräldrar som hjälps 
åt gör stor skillnad.

– Känner man oro och 
misstänker droganvändning 
så kontakta socialtjänsten, 
avslutar Thomas Berggren.

FOTNOT. På Vaknas hemsida 
www.vakna.ale.se så finns mer 
information och möjlighet att 
ställa frågor.

Åldersgräns för cigarettpapper
– Allans Bokhandel går i bräschen
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Gunnar Larson på Allans Bokhandel i Älvängen har infört 
18-årsgräns för köp av cigarettpapper.

Höga besparingskrav tvingar 
Försäkringskassan att vidta 
drastiska åtgärder. Planen som 
nu lämnats till regeringen 
innehåller en mycket kraftig 
nedbantning av den lokala när-
varon för spontana besök.

För Ales del innebär det 
att Försäkringskassans kontor 
i Kungälv och Nödinge kan 
stänga igen.

Nedläggning skulle inne-
bära att alla ärenden sköts via 
telefon och på Internet. På 
hemsidan hämtar och fyller 
man även i blanketter.

– Alternativet för att bemöta 
det minskade anslaget hade 
varit att kraftigt minska antalet 
handläggare. Men det skulle 
påverka kunderna negativt 
eftersom ersättningen då skulle 
försenas, säger Staffan Karls-
son, presschef på Försäkrings-
kassan.

Oviss framtid
Planen går även ut på att man 
drar sig ur samarbetet med 
Skatteverket och Pensions-
myndigheten. Om så blir fallet 
kommer Skatteverket att se 

över huruvida det är möjligt att 
driva servicekontoret i Kungälv 
vidare i egen regi.

– Eftersom diskussionen 
fortfarande pågår är det svårt 
att uttala sig om enskilda orter. 
Men om samarbetet med För-
säkringskassan upphör finns 
risken att servicekontoret för-
svinner, säger Suzanne Lind-
blom, produktionsdirektör på 
Skatteverket.

Servicekontoret i Kungälv kan läggas ner
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Familjecentraler har en 
viktig uppgift att stödja och 
sprida kunskap till blivande 
föräldrar samt skapa trygg-
het under de tidiga åren i 
ett barns liv, skriver Västra 
Götalandsregionen i sin 
verksamhetsplan för 2011. 

– I Ale kommun finns 
ännu inte någon famil-
jecentral, men från den 
lokala Hälso- och sjuk-
vårdsnämnden (HSN 4) 

finns uppdraget att kontak-
ta respektive kommun för 
att tillsammans med dessa 
pröva möjligheterna att 
starta upp verksamheten, 
säger Jarl Karlsson leda-
mot av HSN 4 till lokaltid-
ningen. 

– Jag kan se att möj-
ligheterna är stora i såväl 
Bohus som i Nödinge, 
fortsätter Karlsson. Och i 

en utredning bör det 

klarläggas var de bästa möj-
liga förutsättningarna finns 
- för att bidra till att utjäm-
na hälsoklyftor. 

– Jag hoppas att vi under 
år 2012 kan starta upp den 
första familjecentralen i Ale 
- ett samarbete mellan re-
gionen och kommunen, 
frågan kommer att initie-
ras i Folkhälsorådet under 
mars, avslutar Karlsson.

❐❐❐

Familjecentral i Bohus och eller i Nödinge?
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