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Kom och låt dig inspireras av resor i Amerika!

2/3  Ö. Hamng. 35  kl. 11:00–18:30 Tel: 031-17 68 60

3/3  Västra Frölunda  kl. 11:00–18:00 Tel: 031-49 88 40

Välkommen till Ticket Göteborg!  www.ticket.se

AMERIKADAGAR

Rundresor i Amerika 700–1.000:- rabatt
Dubbel rabatt om du rest med Swanson’s tidigare.  
Gäller flertalet rundresor i Amerika och avser fullt betalande 
vuxen. Begränsat antal platser. Boka hos Ticket senast 9/3.

Prata pension med oss.

Ale Torg

0303-33 67 30

handelsbanken.se/ale_torg

Vi går igenom hur den minskade avdragsrätten påverkar dig 

och ditt sparande, hur du undviker dubbelbeskattning och vilka 

sparalternativ du kan välja mellan.

Välkommen att boka ett möte.

Sarah Charlotte

 ale@klockmaster.com Ale Torg 0303-972 76

NÖDINGE. I Sverige är 
cannabis det vanligaste 
berusningsmedlet efter 
alkohol.

Ale kommun tar frå-
gan på allvar och bjuder 
in till en gratis föreläs-
ning.

Måndag 2 mars kliver 
Amelie Andersson upp 
på scenen i Ale Kultur-
rums teatersalong för 
att dela med sig av sina 
kunskaper.

Amelie Andersson är soci-
onom och har arbetat med 
ungdomar och missbruks-
problematik sedan början 
av 1990-talet. Hon bedriver 
bland annat utbildning i nar-
kotikafrågor, till olika yrkes-
kategorier som möter unga 
människor i sitt arbete.

Amelie började sin yrkes-
bana med ett ungdomspro-
jekt på Rosengård i Malmö, 
där hon hjälpte unga utan 
sysselsättning och försörj-
ning till en mer skälig till-
varo. Därefter arbetade hon 
som gruppterapeut för miss-
brukande kvinnor i olika åld-
rar på Sofia behandlingshem, 
också det i Malmö.

Mellan 2004 och 2012 var 
Amelie Andersson verksam 

på Rådgivningsbyrån i nar-
kotikafrågor i Lund, där hon 
mötte ungdomar och deras 
familjer samt unga vuxna 
och arbetade också med kun-
skapsspridning. ”Cannabis – 
en olycklig kärlekshistoria” 
är hennes första bok och gavs 
ut förra året.

– Vi har använt boken i 
utbildningssyfte för personal 
i Ale kommun som kommer 
i kontakt med ungdomar på 
olika sätt, förklarar drogföre-

byggare Thomas Berggren.
– Cannabis finns i dag väl-

digt nära många av våra ung-
domar. Cannabis är en drog 
som finns i alla samhällsklas-
ser, det måste vi vuxna förstå. 
Jag hoppas alla tar chansen 
att lära sig mer om denna 
lömska drog, säger Berggren.

Föreläsningen är gratis 
och det är först till kvar som 
gäller.

JONAS ANDERSSON

Cannabis – en lömsk drog
– Amelie 
Andersson 
föreläser i Ale

Amelie Andersson är socionom och har arbetat med ungdomar 
och missbruks problematik sedan början av 1990-talet. Måndag 
2 mars föreläser hon i AleKulturrum.
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