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Spice är ett namn för olika 
substanser som liknar can-
nabis, så kallade syntetiska 
cannabinoder som röks. Det 
består av torkade örter eller 
torkade växtdelar där man 
tillsätter den syntetiska can-
nabioiden med hjälp av lös-
ningsmedel. 

– Drogens kemiska sub-
stanser ändras hela tiden. 
Den som röker spice vet ald-
rig vilket gift som han eller 
hon får i sig. Faktum är att 
man kan dö av ett enda bloss, 
säger Mats Barre och fort-
sätter:

– Problemet med spice 

är att det är en lättillgäng-
lig och förhållandevis billig 
drog. Produkten kostar inte 
mycket att framställa och det 
innebär att det finns folk som 
tjänar stora summor pengar 
på våra ungdomars olycka.

Mats Barre berättar om 
ungdomar som levt i tron 
att de rökt cannabis när det i 
själva verket varit spice.

– Spicet är giftigare idag 
än vad som var fallet för 
sju-åtta år sedan.

Det drogförebyggande ar-
betet i Ale kommun är vida 
omtalat, men den otvivelak-
tigt viktigaste resursen finns 

i hemmet enligt Mats Barre. 
– De bästa drogförebyg-

garna är föräldrarna. Det är 
föräldrarna som först upp-
täcker om barnen förändras, 
byter kompiskrets, drabbas 
av kraftiga humörsvängning-
ar, får problem i skolan och 
så vidare. Det absolut vikti-
gaste i det drogförebyggande 
arbetet är att man lägger sig 
i. Ibland behöver man vara 
jobbig, för att i nästa stund 
vara pushande och stöttande.

Mats Barre och Alexan-
der Burevik, fältanknuten 
socialsekreterare, kommer i 
kontakt med många föräld-
rar till barn där missbruks-
problematik uppdagats.

– Den vanligaste kom-
mentaren är: ”Det trodde 
vi aldrig om vårt barn”. Ett 
missbruk kan drabba alla, 
oavsett samhällsklass. Den 
insikten måste man ha, säger 
Alexander Burevik.

Hur ser drogsituationen 
ut i Ale just nu?

– Alkohol är den drog som 
förekommer mest frekvent. 
Sedan vet vi att det före-
kommer en hel del narkotika 
också, men jag kan inte påstå 
att användandet av spice är 
ett växande problem, säger 
Mats Barre.

Sedan i höstas finns den 
psykosociala mottagningen 
MiniMili i Surte vars syf-
te är att nå fram till oroliga 
föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller 
som löper risk att göra det.

– Vår ambition är att upp-
täcka ungdomar i riskzonen 
eller som precis har hamnat i 
ett drogmissbruk. Ju tidigare 
vi kommer in i bilden de-
sto bättre. Därför jobbar vi 

mycket utanför mottagning-
ens väggar. Vårt viktigaste 
verktyg för att nå framgång 
är att vara tillgängliga. Kän-
ner man oro för någon i sin 
omgivning, tveka inte att 
höra av er. Vi har full sekre-

tess och stor erfarenhet för 
att samverka med skola och 
andra myndigheter, avslutar 
Mats Barre. 

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Vid årets för-
sta V75-omgång på Jägersro 
blev det hög utdelning på 
sju rätt. Allans i Älvängen 
spelade in 627 944 kronor. 
Chansbolaget var den sto-
ra vinnaren med 7 rätt där 
sammanlagt 21 kunder fick 
hela 24 544 kronor/andel på 
en insats av endast 50 kro-
nor. Det vinnande systemet 
innehöll två så kallade spikar 

– ogarderade lopp
Luringen gav 1 704 kro-

nor/andel, den vanliga 490 
kronor/andel och stora 485 
kronor/andel.

Den högsta utdelningen i 
ATG:s historia är en vinst på 
67 312 633 kronor, som de-
lades ut 27 februari 2010 då 
V75 kördes på Axevalla.

JONAS ANDERSSON
Gunnar Larsson på Allans i  
Älvängen.

Klirr i kassan för andelsspelare

Mats Barre, MiniMili, och Alexander Burevik, fältanknuten socialsekreterare. Syftet med den psy-
kosociala mottagningen MiniMili i Surte är att nå fram till oroliga föräldrar eller direkt till barn 
som hamnat i missbruk eller som löper risk att göra det.

”Föräldrarna är
de bästa drog- 
förebyggarna”

Behandlare Mats Barre:

SPICE

Spice kan innehålla många 

olika typer av substanser 

och säljas under många olika 

namn. Spice ger effekter som 

liknar de man får av cannabis, 

men man får ofta ett kraftiga-

re rus med centralstimuleran-

de effekter också. Eftersom 

olika lösningsmedel används 

för att framställa spice får 

man också andra effekter, 

som minskad muskelkontroll, 

ökad reaktionstid och sämre 

reflexer. På längre sikt kan 

man få rinnande näsa, hosta, 

irriterad hals, extrem trötthet, 

huvudvärk, ångest och känna 

nedstämdhet.

Källa: Drugsmart

F
O

T
O

: 
J
O

N
A

S
 A

N
D

E
R

S
S
O

N

Fredagsvandrarna har inte 
legat på latsidan trots helger-
na. Vi har gått från Nödinge 
till Klädkällaren och där 
njutit en räksmörgås. Räkor 
lär vara nyttigt för figuren. 
I snöglopp gick 17 vandrare 
från Alafors via Äskekärr till 
Älvängen.

Denna vecka åker vi tåg 
och buss till Skepplanda för 
att gå en tur runt elljusspå-

ret. Stavgången rullar på 
som vanligt. När det var snö 
gick vi kring Vimmersjön. 
Denna led är omtyckt, men 
man kunde önska att den 
gjordes i ordning bättre där 
leden går över bäcken i norra 
ändan.

När solen sken gick vi 
till Långeberget och fikade 
i det underbara vädret. Vi 
tog sedan en stig österut till 

Vättlefjällsleden och följde 
den via Bönabo tillbaka till 
Dammekärr.

SPF Alebygden har sitt 
årsmöte i Medborgarhuset 
den 3 februari. Då fören-
ingen har vuxit till över 700 
medlemmar måste vi införa 
förhandsanmälan till såväl 
årsmötet som andra tillställ-
ningar.

Lennart Mattsson

Aktiva helger med SPF Alebygden

NÖDINGE/LÖDÖSE. På 
tisdag är det dags – de 
lokala kvartsfinalerna 
i ”Vi i femman” börjar 
sändas i P4. 

P4-profilen Linn Ohls-
son är programledare 
och med sig har hon 
domare Christer Fridén, 
mångårig radiomed-
arbetare och tidigare 
utrikeskorrespondent.

I tidningens sprid-
ningsområde håller vi 
tummarna för Kyrkbys-
kolan 5A och Tingbergs-
skolan klass 5b. 

I år var det över 73 procent 
av landets alla femteklassare 

som kämpade om att ta sig 
till de spännande matcher-
na i P4. Fast det är bara åtta 
klasser som går vidare till 
radion. Lokal final sker den 
3 februari och riksfinalen 
sänds den 30 mars i SVT 
Barnkanalen.

Tisdagen den 20 januari 
går Kyrkbyskolan 5A i elden, 
som möter Kållekärr skola 
5A. P4 Göteborg direktsän-
der denna kvartsfinal. I P4 
Väst kan man höra drama-
tiken när Tingbergsskolan 
klass 5B tar sig an Paradis-
skolan klass 5A från Troll-
hättan.

”Vi i femman” är Sveriges 
Radios allmänbildande frå-
getävling för femteklassare i 
hela landet. Programmet är 

inne på sin 52:a säsong. Det 
allra första ”Vi i femman” 
sändes i radio den 11 sep-
tember 1963, med Berndt 
Friberg som programledare 
och ”A swingin’ safari” av 
Bert Kaempfert som sig-
naturmelodi. Programmets 
delfinaler och finaler började 
TV-sändas 1970. 

Intresset för ”Vi i fem-
man” har varit rekordstort 
inför årets säsong. Hela 
73 864 barn var med i uttag-
ningstävlingen i höstas. Det 
högsta antalet sedan 2005.

JONAS ANDERSSON
Nu börjar kvartsfinalerna i ”Vi i femman”. Tove Hellström och Eskil Hansson representerar Ting-
bergsskolan som möter Paradisskolan, tisdagen den 20 januari. Kyrkbyskolan möter Kållekärr 
skola samma kväll.

– Kvartsfinaldags i ”Vi i femman”
Nu börjar spänningen i radio

SURTE. Spice har diskuterats flitigt i media på sena-
re tid.

Någon dramatisk ökning av drogen kan emeller-
tid inte skönjas i Ale enligt Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verksamhet MiniMilli.

– Det har förekommit dödsfall till följd av spi-
cemissbruk och det tror jag har avskräckt många 
ungdomar från att testa denna lömska drog, säger 
Barre.


