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3:A SURTE - STOR MED ÖPPEN PLANLÖSNING

Pris 1 175 000 KR/utgångspris AVGIFT 5 181 KR BOAREA 97 KVM rum 3 rok BYGGÅR 1989 ADRESS Bruksvägen 3 A
visning kontakta mäklaren för visning MÄKLARE anna-sara jalnefjord 031-303 03 07

Stor och fin 3:a med öppen planlösning som ger härliga sällskapsutrymmen. Påkostade renoveringar av
både kök och badrum, nymålat i övriga rum.     

NÖDINGE. Tänk om.
Det är namnet på den 

informationsinsats som 
sker i stora delar av 
Västra Götalandsregio-
nen för att sprida kun-
skap kring langning och 
alkohol till tonåringar.

– Det övergripande 
målet är att minska 
tillgängligheten av 
alkohol för tonåringar, 
säger Thomas Berggren 
på Vakna.

Merparten av regionens 
kommuner deltar i informa-
tionsinsatsen Tänk om, däri-
bland Ale. Som en del i kam-
panjen skickas ett vykort ut 
till 20-åringar bosatta i kom-

munen. Syftet är att göra dem 
uppmärksamma på att inte 
köpa ut alkohol till dem som 
är minderåriga.

– En undersökning visar 
att många tonåringar får 
tag i alkohol via kompi-
sar, syskon eller kompisars 
syskon. Drogvaneundersök-
ningen visar också att 12 % av 
eleverna i årskurs nio och 30 
% av eleverna som går andra 
året på gymnasiet får alko-
hol av sina föräldrar, berättar 
Thomas Berggren.

– Vi vill nå ut med infor-
mationsmaterialet för Tänk 
om på bred front. Det är en 
vädjan om att sådana som fyllt 
20 år och föräldrar ska ta sitt 
ansvar. Affischer och foldrar 
kommer att finnas tillgäng-
ligt i det offentliga rummet. 
Informationen går också att 
hämta på Vaknas hemsida.

– Jag vill understryka att 
vi är väldigt ödmjuka i det 
här arbetet. Det är en ut-
maning att vara tonårsföräl-
der idag. Man ska inte vara 
rädd för att söka information 
eller ta hjälp av andra vuxna. 
På något sätt handlar det om 
att vara på tårna när det gäller 
sina barns relation till alkohol 
och droger, säger Berggren.

Forskning visar att om 
föräldrar inte bjuder på al-
kohol hemma, inte köper ut 
och inte accepterar drickan-
de före 18 års ålder blir det 

positiva resultatet att tonår-
ingar börjar dricka senare, att 
de dricker mindre och att de 
får mindre problem kopplade 
till alkohol.

– Vi ser en tydlig trend 
i Ale att det sker mycket så 
kallade hemmafester. Situ-
ationen är densamma i hela 
Västsverige och det gäller 
såväl tätort som landsbygd. 
Många föräldrar resonerar 
som så att det är bättre att 
deras barn är hemma, men 
det argumentet håller inte 
när det är alkohol inblandat. 
Resonemanget om att alko-
hol ändå är bättre än andra 
droger gör mig också upp-
rörd, säger Elisabeth Pers-
son, en av Ale Fritids fältare.

– Det är bevisat att föräld-
rar som tillåter sina barn att 
dricka hemma, att de barnen 
också dricker mer. Man måste 
som vuxen våga säga nej. 
Prata gärna med andra för-
äldrar om vikten av att skapa 
gemensamma normer och 
värdet av att agera som en 
bra förälder.

Hur lättillgängligt är al-
kohol för Ales tonåringar?

– Tyvärr är det bara ett 
samtal bort. Det finns langa-
re som förser ungdomar med 
alkohol. Det är bedrövligt 
att vuxna ska tjäna pengar på 
tonåringars nyfikenhet, säger 
Daniel Juhlin, även han fäl-
tare.

Att den regionala insatsen 
för att motverka lagning sker 
just nu beror på att årstiden 
inbjuder till fest och gemen-
skap i olika sammanhang. 
Skolavslutningen är dessut-
om bara ett par veckor bort.

– Förra året beslagstog po-

lisen alkohol som fyllde tre 
stora sopsäckar. Just under 
skolavslutningen sker en 
kraftsamling av olika resur-
ser med Individ- och famil-
jeomsorgen, polisen, natt-
vandrare, skolpersonal, Ale 
Fritid och så vidare. Givet-

vis kommer vi att agera på 
samma sätt även i år, avslutar 
Elisabeth Persson och Daniel 
Juhlin.

”Tänk om” ska motverka langning”Tänk om” ska motverka langning
– Gemensam insats i regionen
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Ale Fritids fältare, Elisabeth Persson och Daniel Juhlin, hyllar informationsinsatsen ”Tänk 
om” som ska motverka langning till tonåringar.

TÄNK OM 2012
Det övergripande målet för alla 
Tänk om-insatser är att minska till-
gängligheten av alkohol för ton-
åringar genom att få tonårsföräl-
drar att:
• förstå riskerna med en tidig alko-
holdebut.
• inse vikten av tydlig gränssätt-
ning, normer och värderingar kring 
alkohol.
• avstå från att köpa ut alkohol till 
ungdomar under 20 år.
• känna till att kompisar och kom-
pisars syskon är den största 
enskilda källan till alkohol för ton-
åringar.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS SKÅR ÖVRE 310 BOAREA CA 147+94 M² / 5 ROK
TOMTYTA 3945 M² PRIS 1 800 000 KR/BUD VISAS ON 30/5
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Här är villan för er som önskar lite extra utrymme både när
det gäller boyta och tomt. Läget är ostört men badsjö finns
inte långt ifrån och bussförbindelser precis i närheten. På
tomten finns dessutom en gäststuga, äldre garage, växthus
samt ett lusthus. Välkommen på visning!

VISAS IDAGVISAS IDAG

ADRESS HALLBACKEVÄGEN 56 BOAREA CA 70 M² / 3 ROK
TOMTYTA 1960 M² PRIS 1 470 000 KR/BUD VISAS MÅ 4/6
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er ett välhållet hus med väldigt
bra läge i populärt område, nära Vimmersjön. Nära till
idrottsplats, ridskola, motionsanläggning och naturen har du
inpå knuten. Stor, härlig trädgård som inbjuder till aktiviteter
av olika slag. Rejäl altan i vinkel med underbart, soligt läge.


