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NÖDINGE. Amelie 
Andersson har skrivit 
boken ”Cannabis – En 
olycklig kärlekshisto-
ria”.

Måndagen den 2 mars 
föreläser hon i Ale Kul-
turrum.

– Detta är en makalös 
möjlighet för oss i Ale 
att öka vår kunskap 
och samtidigt ta ett 
gemensamt krafttag 
mot denna lömska drog. 
Jag hoppas verkligen 
att alla vuxna tar sitt 
ansvar och kommer till 
Nödinge, säger drog-
förebyggare Thomas 
Berggren.

I Sverige är cannabis det 
vanligaste berusningsmed-
let efter alkohol. Idag finns 
cirka 200 000 regelbundna 
användare av drogen.

– I Ale kommun tar vi frå-
gan på allvar och försöker 
hitta olika sätt i det preventi-
va arbetet. Föreläsningen 
med Amelie Andersson den 
2 mars är ett sätt att öka på 
kunskapsförrådet om canna-
bis, som definitivt är en fråga 
som rör alla i samhället, sä-
ger Thomas Berggren.

Det var för snart ett år se-
dan som Thomas Berggren 

tog kontakt med Amelie An-
dersson efter att ha sett en 
intervju med henne på Kun-
skapskanalen.

– Vi beslutade att köpa in 
hennes bok som spreds bland 
vår personal som kommer i 
kontakt med ungdomar på 

olika sätt, alltifrån pedago-
ger till lokalvårdare. Totalt 
har vi distribuerat ut 450 
böcker, förklarar Berggren.

Berörd personal vida-
reutbildas med en separat 
föreläsning den aktuella 
måndagen och på kvällen 

välkomnas alla intresserade 
till teatersalongen.

– Det vore förenat med 
ångest om det skulle komma 
70 personer, då är det något 
som är galet. Vi utgår från 
att Ales föräldrar fattar all-
varet och fyller teaterns 279 

platser. Vi har många kloka 
vuxna i Ale och skall utbilda 
dem till att bli ännu smarta-
re. Ales föräldrar har möjlig-
het att bli bäst i Sverige på 
cannabis.

De 100 första besökarna 
är garanterade Amelie An-

derssons kritikerrosade bok. 
Amelie är socionom med 
lång erfarenhet av att arbeta 
med drogberoende ungdo-
mar och deras föräldrar.

– Arrangemanget i Ale 
Kulturrum är ett ypperligt 
forum där man kan sam-
la på sig information, men 
även ges möjlighet att väd-
ra sina åsikter, ställa frågor 
eller lämna synpunkter. Vi 
hoppas på ett givande och 
tagande denna kväll. Repre-
sentanter från kommunens 
olika sektorer medverkar, 
säger Birgitta Augustsson, 
utvecklingsledare för folk-
hälsofrågor.

Mats Barre, behandlare 
på kommunens öppna verk-
samhet MiniMilli, anser 
att kunskapen om cannabis 
måste vinnas varje dag, i 
skolan, i idrottsföreningen, 
bland föräldrar och så vidare.

– Styrkan i vårt svenska 
samhälle är att majoriteten 
av befolkningen anser droger 
vara hälsofarligt. Den inställ-
ningen riskerar att naggas i 
kanten när man hör röster 
som vill legalisera cannabis. 
Att motverka spridningen av 
cannabis är ett ansvar som 
ägs av alla kommuninvånare, 
avslutar Mats Barre.

JONAS ANDERSSON

– Föreläsning i Ale Kulturrum om  hur cannabis hotar
Slaget om våra ungdomar

Mats Barre, behandlare på kommunens öppna verksamhet MiniMilli, Thomas Berggren, drogförebyggare, Birgitta Augustsson, ut-
vecklingsledare för folkhälsofrågor och Malin Sörensen, fritidsassistent, välkomnar allmänheten till en gratis föreläsning om canna-
bis i Ale Kulturrum måndagen den 2 mars.
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www.axelssonsfast.se

Henrik Kjellberg
Fastighetsmäklare/Kontorschef

Ale/Lilla Edet
0727-316 360

henrik@axelssonsfast.se

Gunnar Carlström
Fastighetsmäklare

Ale/Lilla Edet
0723-618 618

gunnar@axelssonsfast.se

Klädkällaren utsågs 2014 
till Årets Företag 

- nu vill vi ha er hjälp att 
finna årets kandidater...

VILKET ÄR ÅRETS 
FÖRETAG I ALE 2015?

Och vem eller vilka tycker 
ni ska utses till 

årets nyföretagare?

Maila era förslag till
ericson.barbro@gmail.com


