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LILLA EDET. En gammal 
fi rad landslagshjälte 
kommer till Folkets Hus 
tisdagen den 3 septem-
ber.

Magnus Hedman fö-
reläser under rubriken 
”Från stjärnglans till 
skampåle – och vägen 
tillbaka”.

– Den dagen jag tog 
mitt ansvar fullt ut 
och lärde av historien, 
positivt som negativt, 
var också dagen jag 
gav mig själv ärliga och 
riktiga förutsättningar 
för att lyckas i livet, 
säger Magnus Hedman.

Det är Individ- och famil-
jeomsorgen i samarbete 
med Folkhälsoutskottet som 
bjuder in till en föreläsning 
med Magnus Hedman. Före-
läsningen är öppen för alla 
och dessutom kostnadsfri.

Föreläsningen är enligt 
Linda Harnell, på Individ- 
och familjeomsorgen, en 
del av kommunens förebyg-
gande missbruksarbete. Hon 
säger att det idag inte hand-
lar om i fall våra barn senare 
i livet kommer att möta 
droger utan när.

– Det gäller då att vi, deras 
föräldrar och andra vuxna, 
förbereder dem på detta 
möte så att de kan säga nej. 
En gång är väl ingen gång 
säger en del, andra säger till 
och med att man måste prova 
själv först innan man vet vad 
man pratar om. Frågan är 
dock, måste man prova hur 
det känns att drunkna för att 
kunna jobba som badvakt?

Smärtsam sanning
Många föräldrar eller nära 
anhöriga till missbrukare 
berättar i efterhand om hur 
de innerst inne visste, eller 
åtminstone anade, att deras 
närstående höll på med 
droger. Men det var för 
smärtsamt att se sanningen, 
så de valde istället förnekel-
sens väg. Detta är mänskligt, 
men ödeläggande eftersom 
förnekelsen ofta leder till 
att exempelvis föräldrar blir 
möjliggörare för fortsatt 
missbruk.

– Alla föräldrar älskar sina 
barn och vill deras bästa, men 
ibland kan det vara bättre att 
stänga en dörr istället för 
att öppna den, även om det 
är tungt att se sanningen i 
vitögat. I grund och botten 
handlar det bara om att man 

måste tillämpa en form av 
tuff kärlek som handlar om 
att säga nej och ställa sig i 
vägen, säger Linda Harnell.

Magnus Hedman var 
stjärna redan som ung ton-
åring, sedan i Allsvens-
kan, landslaget och i en rad 
proffsklubbar. Magnus gav 
allt för sin dröm och han fick 
allt han drömt om.

Allt raserades
När strålkastarljuset släckts 
blev situationen en annan. 
Det tog några ögonblick att 
rasera allt det som byggts 
upp under många år. Magnus 
förlorade allt. 

– Det var smärtsamt och 
mycket, mycket lärorikt.

Nu berättar Magnus 
Hedman sin historia. Den 
handlar om alla offer man 
måste göra för att nå sina mål 
och vad det kan kosta senare 
i livet. Om hur han kunde 
lyckas i fotbollsvärlden och 
sedan känna sig så vilsen när 
han lagt målvaktshandskarna 
på hyllan. Om vad lögner 
kan kosta och om vilken kraft 
sanningen kan vara, även om 
den är smärtsam.

Den före detta landslagsmålvakten i fotboll, Magnus Hedman, kommer till Lilla Edets Folkets 
Hus tisdagen den 3 september för att föreläsa under rubriken ”Från stjärnglans till skampåle 
– och vägen tillbaka”.           Foto: Rickard Eriksson
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LÅT LIVET TA PLATS
NYHET! PRIVATLEASING 
Volvo Inclusive Privatleasing* ger dig tre 
års bekymmersfritt bilägande där det enda du 
betalar din månadskostnad, vägtrafikskatt och 
bränsle. Service, försäkring* och annat jobbigt 
tar vi hand om.

Volvo V70 T4 (180 hk) fr. 3.799:- /Mån 
Introduktionspriset gäller bara t.o.m. 29/9! 

SISTA CHANSEN! 
På våra populära och privärda erbjudanden. Gäller bara t.o.m. 29/9! 

Business Edition Nu Pris Volvo Billån Privatleasing 

V70 D3( 136 hk) 299.000:-  2.999:-/Mån  4.995:-/mån

XC70 D4 AWD (163 hk) 329.000:-  3.350:-/Mån 5.650:-/mån

PREMIÄR FÖR NYA VOLVO V70 
Nya Volvo V70 har fått ny design, aktiva helljus, växlingspaddlar, 
en digital instrumentpanel som du kan ändra efter egen smak 
och mycket mer. Dessutom rymmer den fortfarande så mycket 
att du kan göra vad som faller dig in. 
 Välkommen in och provkör i helgen!

ÖPPET I HELGEN LÖR 10-15. SÖN 11-15.

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-360 330

 I helgen har vi en bilbana i våra bilhallar   
dessutom bjuder vi på hamburgare

VINTERHJULPÅ KÖPET!**
Gäller fr.o.m.  23/8 t.o.m. 29/9.  (Ej Volvo XC60.)


