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NÖDINGE. Torsdagen 
den 5 december sker en 
föreläsning om inter-
netdroger.

Karin Breding från 
polisens narkotikarotel 
kommer till Ale gymna-
sium.

– Internetdroger salu-
förs som något lagligt 
och därmed helt ofar-
ligt, det är allvarligt, 
säger Karin Breding till 
lokaltidningen.

Internetdroger – en fara i 
samhället. Så lyder rubri-
ken för den föreläsning som 
Vakna tillsammans med 
Sportfront och SSPF (Skola, 
socialtjänst, polis, fritid) 
arrangerar i Ale gymnasiums 
teatersalong nästa torsdag. 

– Vi vänder oss i första 
hand till föräldrar och andra 
vuxna i samhället. Det är fri 
entré till föreläsningen, för-
klarar kommunens drogföre-
byggare Thomas Berggren.

Kriminalinspektör Karin 
Breding har jobbat som polis 
i tio år. Hon följer utveck-
lingen av droger som säljs 
över internet och betonar 
problemet med att komma åt 
försäljarna.

– Klon i detta är att det 
finns ett antal företag som 
utger sig för att syssla med 
laglig verksamhet och att 
preparaten därför skulle vara 
ofarliga. Det finns kemiska 
varor som är hälsofarliga, 

andra som är klassade som 
narkotika och en tredje vari-
ant som inte faller under nar-
kotikalagen. Effekterna och 
skadeverkningarna är dock 
desamma. Skillnaden är att 
tillverkaren ändrar en liten 
molekyl. På så sätt finner 
man ett kryphål och håller 
sig på rätt sida om lagen, 
säger Karin Breding.

– Tillverkarna ligger 
steget före polisen.

Målgruppen för dem som 
saluför internetdroger är 
företrädelsevis ungdomar. 
Att som förälder skydda sina 
barn mot företagens aggres-
siva marknadsföring är svårt 
förklarar Breding.

– Droghandeln har för-
flyttats till internet. Mark-
nadsföringen sker på sidor 
som ungdomarna läser. Det 
ser väldigt flashigt ut med 
schyssta förpackningar. All-
ting bygger på att det är lag-
ligt och därför ofarligt. De 
som säljer knark på gatan 
kan inte marknadsföra sig på 
samma sätt.

– Som köpare av inter-
netdroger behöver du aldrig 
konfronteras med någon 
langare. Ungdomarna kan 
sitta på rummet, surfa runt 
på sin dator och göra sin 
beställning. Säljarna döljer 
sina leveranser på ett finur-
ligt sätt, skickar varorna i 
ett cd- eller dvd-fodral. Det 
kommer ingen avi i brevlå-
dan utan beställaren får ett 
sms.

Är det dyrt?
– Priset ligger på 300 

kronor för 3-5 gram och det 
räcker några gånger. Det är 
att likställa med priset för 
hasch.

På föreläsningen i Ale 
gymnasium kommer Karin 
Breding att fördjupa sig i de 
olika droger som förekom-
mer på internet och samti-
digt ge diverse tips som för-
äldrar kan ha nytta av.

– Ett utmärkt tillfälle att få 
lära sig mer om ett komplext, 
men samtidigt väldigt aktu-
ellt ämne, avslutar Thomas 
Berggren.

JONAS ANDERSSON
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internetdroger.
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Sju kristdemokrater var på 
distriktsstämma i Gråbo för 
att fastställa riksdags- och 
regionlistor för Kristdemo-
kraterna. Efter en hel dags 
diskussion enades stämman 
om att riksdagslistan toppas 
av riksdagsledamot Penilla 
Gunther, Trollhättan och 
på fjärde plats kom Jonatan 
Sundeen, Ale.

Regionlistan toppas av 
regionrådet Monica Selin, 
Trollhättan, och Ale fick 
med Ingrid Hellberg, Älv-
ängen.

Penilla arbetar med 
arbetsmarknadsfrågor och 
Monica med sjukvårdsfrå-
gor i regionen.

Stämman beslutade att i 
valrörelsen skall fokus var 
på barn, unga och pensio-
närer.

Kristdemokraterna skall 
ha tydligt fokus på frågor 
som rör familj, pensionä-
rerna och villkoren för barn 
och unga ska bidra till en 
tydlig prioritering samt till 
bilden av ett värdeorien-
terat, framtidsinriktat och 
frihetssträvande parti med 

fokus på viktiga samhälls-
frågor. 

Politikens inriktning ska 
präglas av våra unika idéer 
och gillas av våra målgrup-
per. Vi ska ständigt lyfta 
fram: Vår syn på familjen, 

det civila samhällets roll, 
politikens gränser , en vär-
deorienterad politik.

Tony Karlsson
Kristdemokraterna i Ale

Tony Karlsson, Kristdemokraterna i Ale, tillsammans med 
partivännen Penilla Gunther, Trollhättan.

Kristdemokraterna på distriktsstämma i Gråbo
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-Jul-
på Ale Torg!

ALLA
LÖRDAGAR Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Söndagsöppet 1, 8, 15 och 22 december 11-15
Må-fred 16/12–20/12 10-20
Lördag 21/12 10-17
Söndag 22/12 11-17
Måndag 23/12 10-20

10-13
Juldagen Stängt
Annandag jul 11-15

10-15
Nyårsdagen Stängt

11-15
Trettondedag jul 11-15

ICA KVANTUM 7-23 förutom:
ÖPPETTIDER I JUL

ÖVRIGA BUTIKER

Nödinge handbollsdamer bjuder 

på glögg och pepparkakor


