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NÖDINGE. Onsdagen den 2 april sker 
en föreläsning om dator- och spelbe-
roende i Ale gymnasium.

Magnus Rydeving från kunskaps- 
och utbildningsföretaget Spelnykter 
möter besökarna i teatersalongen.

Bakom arrangemanget står Vakna 
i samarbete med Lärlingsgymnasiet 
och SSPF (Skola, socialtjänst, polis och 
fritid).

Föreläsningen i Ale gymnasium är gratis och 
vänder sig såväl till ungdomar som vuxna. 

– Ett missbruksberoende är ofta kopplat 
till alkohol, narkotika eller liknande. Detta är 
en annan typ av missbruk, ett beroende utan 
droger. Vi har en garanterat intressant och 
lärorik kväll att se fram emot, säger Thomas 
Berggren, drogförebyggare i Ale.

Vad är spelberoende? Vad är lagom och 
vem bestämmer det? Det är några av fråge-
ställningarna som Magnus Rydeving kom-
mer att ta upp.

– Man kan se det som en kunskapsföreläs-
ning och målet är att deltagarna får en ökad 
insikt i ett folkhälsoproblem och kunskap om 
hur man kan undvika att fastna i ett destruk-
tivt beteende. Varför gör man som man gör 
och inte som man borde? Varför kan vissa 
inte kontrollera sin lust att spela, trots vetska-
pen om de uppenbara negativa konsekvenser 
det medför? Det är frågor att besvara, säger 
Magnus Rydeving.

Magnus Rydving har egen erfarenhet från 
spelberoende med allvarliga konsekvenser. 
Han har under sin karriär arbetat med led-
arskap och kommunikation i olika roller och 
befattningar, främst inom bankvärlden.

– Numera handlar det för mig om att an-

vända mina kunskaper, egenskaper och er-
farenheter till att utbilda, ge råd och coacha 
i frågor som handlar om spelberoende. Jag 
vill bidra till en sund och säker spelmarknad 
med målet att färre ska få problem med spel, 
avslutar Magnus Rydeving.

JONAS ANDERSSON

Onsdagen den 2 april kommer Magnus Ryde-
ving till Ale gymnasium för att föreläsa om 
dator- och spelberoende.

– Föreläsning om spelberoende
Det dolda missbruket

Ring Carina Berntsson tel 010-448 27 87 eller gå in på vår hemsida www.boklok.se/vattarna

Nu är vi här igen – bo klokt i Älvängen!
Vi har nu ytterligare ett BoKlok område i Älvängen, 
Brf BoKlok Vättarna. Här har vi prisvärda lägen-

och fyror, alla med balkong eller altan ut mot den 
grönskande trädgården. 
sommaren 2015.

Nu är det först till kvarn som gäller och på vår 
hemsida www.boklok.se/vattarna ser ni vilka 

Prisexempel:  
2 RoK om 53 kvm. Månadsavgift 3.000 kr/mån.
Insats ov 745.000 kr och bv 875.000 kr. 

3 RoK om 70 kvm. Månadsavgift 3.964 kr/mån.  
Insats ov 965.000 kr och bv 1.165.000 kr. 

4 RoK om 81 kvm. Månadsavgift 4.522 kr/mån.  
Insats ov 1.175.000 kr och bv 1.375.000 kr. 

Nu 
säljer vi 
för fullt!

20% rabatt 
på samtliga 
köksluckor
Måttanpassade utbytesluckor 
eller helt nytt kök.

Vi är dina lokala  
köksspecialister!

Gratis
 hembesök!

Extra
helgöppet

Lördag 11-14
Söndag 11-14

Superkampanj 
med fantastiska priser!

Succén fortsätter!

www.vastkustkok.se
Mats 070-410 92 00

Dennis 0766-33 93 99
Butik Göteborgsvägen 22 i Lilla Edet

Väs tkus tkök

lverkade 
kök


