
Drogfri
uppväxt
Nr 1 Februari 2021

Läs de starka texterna 
av våra vassa skribenter
Anne Pihlo och Per-Åke Andersson

Vad behöver 
du se och 
vad  behöver 
du göra?
Bra tips på 
www.jagser.
se
Bakom verk-
samheten 
står Blå 
Bandet och 
LP-verksam-
heten.



2 Drogfri uppväxt 1/2021

Under pandemin har 
många ämnen som 
tidigare varit lite svåra 
att få upp till ytan 
dykt upp som flytande 
korkar på vattnet. 
Det är bra. Vi behöver prata om 
det som är svårt och vi behöver 
alla visa att vi är människor och 
sårbara. Diskussionen kring 
alkohol och risken för att bli 
mer allvarligt sjuk i Covid till 
följd av högt alkoholintag har 
också kommit igång. Det är 
också bra och i kombination 
med att man faktiskt förlänger 
alkoholförbudet efter klockan 20 
är det ännu bättre. 
     Det är dock svårt att 
föreställa sig att svenska 
folket hade accepterat ett 
alkoholförbud på krogen efter 
klockan 20 av andra anledningar 
än ett försök att begränsa 
smittspridning av en pandemi. 
     När kommer initiativet att 
minska tillgången till alkohol 
i ett försök att ge barn och 

ungdomar en bättre tillvaro?   
     Eller att kanske till och med 
gå så långt som till att förbjuda 
alkohol helt – eftersom vi vet hur 
många barn och ungdomar som 
far illa till följd av föräldrars och 
övriga anhörigas missbruk? Vi 
lever i ett samhälle där vuxnas 
rättighet att få koppla av med 
ett glas vin, njuta av några öl på 
fredagskvällen, anses större än 
barns och ungdomars rättighet 
till en uppväxt utan alkohol och 
droger. 
     Det finns inga som är så bra 
på att förlåta och tro på nystarter 
som barn och ungdomar 
uppvuxna med föräldrar i 
missbruk. Det är barnen som får 
ta smällen när föräldrarnas löften 
går i kras, om och om igen. Varje 
gång barnen får ett löfte vågar 
de hoppas lite till. Kanske är 
det just denna gången mamma 
eller pappa faktiskt håller vad de 
lovat? 
     Det är barnen som får ont 
i magen, som blir illamående 
bara av att höra det där ljudet 

Anne Pihlo:

Krönika
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av en kork som skruvas av, eller 
en burk som öppnas. Det är 
barnen, oavsett ålder, som ligger 
i sängen med örat mot väggen, 
timme efter timme på kvällen, 
trots att de egentligen inte vill 
och inte orkar höra, men bara 
för att de måste kontrollera. 
     Varje gång mamma eller 
pappa lovar, vågar barnen 
hoppas igen. De tar sin förälder 
hoppfullt i handen, får göra 
saker med en glad förälder igen, 
en förälder som är trygg och 
inger förtroende. Barnet släpper 
på garden, till att börja med 
mycket försiktigt och bara lite i 
taget men sedan mer och mer. 
För varje dag som går blir det 
närmare in till barnets hjärta 
igen, som vidgas och öppnar sig, 
vågar släppa in.     
     Och sedan, när barnet nästan 
börjat tro att mamma eller 
pappa är som andra föräldrar, 

att allt ska bli som hos vanliga 
familjer, då händer något. 
Flaskorna står åter i köket igen, 
korkarna skruvas av och på, 
kvällarna bli långa, mörka och 
hotfulla och örat är tillbaka mot 
väggen. Kniven borrar hårdare 
och längre in i barnets hjärta den 
här gången. Det gör mer ont än 
tidigare och besvikelsen blir så 
många gånger större. Och för 
varje gång detta händer sluter sig 
barnet lite till. Lite till. Och lite 
till. Tills det inte längre går lätt 
att leta sig in till det där hjärtat. 
Tills barnet vet att den enda som 
går att lita på är sig själv. 
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För 60-70 år sedan 
började svenska läkare 
lite mer strukturerat 
uppmärksamma barnens 
situation i familjer där 
alkoholen tagit över. 

I avhandlingen Children of 
Alcoholic Fathers (1960) beskrev 
barnläkaren Ingvar Nylander hur 
barn från psykosocialt belastade 
hem hade det. Han identifierade 
hos barn som sjukvården kom 
i kontakt med en problembild 
som inte kunde förklaras 
medicinskt.

1973 kom Margaret Corks 
bok De glömda barnen, läkaren 
Per-Anders Rydelius följde 
1980 upp Nylanders studie, 
Alkoholpolitiska kommissionen 
(SOU1994:29) skrev att 
anhörigproblematiken var 

omfattande och kunskapen 
undermålig hos personal i 
barnhälsovård, förskola och 
skola.

2018 kom forskare från 
CAN fram till att 320 000 barn 
under 18 år påverkats negativt av 
en förälders eller vårdnadshavares 
alkoholkonsumtion. Åtskilliga 
studier och rapporter har 
därutöver lagts fram om de här 
barnen.

Junis ger varje år ut 
sin kommunrapport som 
aktualiserar de här barnens 
situation. Rapporten får god 
spridning med utbildningar och 
seminarier som uppföljning.

Och med detta sagt: Ändå 
-  ÄNDÅ - hukar samhället inför 
dessa de minsta medborgarnas 
behov och lagstadgade rätt till 

Per-Åke 
Andersson 

Det 
grymma 
samhället
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stöd. När skolpersonal upptäcker 
barnets problematik, om alls, 
eller när familjesituationen blir 
så eländig att socialtjänsten 
larmas, har i de flesta fall år av 
svek, förtvivlan, otrygghet i den 
stängda familjen satt eviga spår 
i den lilla människan. I min 
kommun Finspång upplever 30 
procent av 15-åriga tjejer ångest 
en eller flera gånger in veckan. 
Jag undrar hur stor del handlar 
om alkohol i familjen.

Ändå vet - eller anar - ofta 
släktingar, kollegor, grannar, hur 
det är ställt i familjen och att 
barnen sannolikt far illa. Utan 
att ingripa. Utan att larma.

Chefen för barn- 
och ungdomssektionen i 
Ljungby kommun, Sonja 
Otterholm, säger att den nya 
socialtjänstlagen ger möjlighet 
till något tidigare ingripande 
men möjligheterna till tidiga 
preventiva, stödjande insatser 
i enskilda fall är fortsatt 
begränsade.

Under pandemin har 
Sverige gått en väg som skiljer 
sig från många andra länder 
när det gäller barn och skola. 
Förskolan och de lägre stadierna 
har fortsatt arbeta just med tanke 
på att skolan för barn i familjer 
med problem, inte bara alkohol, 

utgör en skyddsfaktor. Särskilt 
som många kommuner redovisar 
ökade anmälningar om våld i 
nära relationer och om missbruk.

2015 lade Bo Hovstadius 
m fl fram en hälsoekonomisk 
studie av samhällets långsiktiga 
kostnader för barn som 
anhöriga till föräldrar med 
psykisk sjukdom eller missbruk 
av alkohol och narkotika. 
Merkostnaden uppskattade 
forskarna till 35 miljarder per år.

Ur mänsklig synvinkel, 
främst barnens situation, 
och ur samhällsekonomisk 
synvinkel finns hur många 
skäl som helst att ta itu med 
alkoholen redan innan den 
orsakar dessa omfattande skador. 
Men samhället stänger hjärtat, 
beslutsfattare saknar mod att 
ifrågasätta alkoholens plats och 
kritiskt granska alkoholnormen.

Kommunerna, i första 
hand beslutsfattarna, föredrar att 
framstå som grymma strukturer 
utan vilja att följa lagen/lagarna 
och passivt utan den medkänsla 
för barn som far illa som 
skakar om. Och Svensson lyfter 
blundande sin ”heliga graal”.

Per-Åke Andersson
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Jag inleder med att 
kort presentera mig 
själv. Sara Hagelin heter 
jag. Jag är sekreterare i 
Drogfri Uppväxt Sverige 
och ledamot i Drogfri 
Uppväxt Stockholm. 
Ännu är jag inte 
färdigutbildad lärare, 
men jag studerar till 
grundlärare för årskurs 
4-6 i svenska, engelska, 
matematik, biologi, fysik, 
kemi och teknik. Utöver 
detta hoppas jag kunna 
läsa till musik och slöjd 
med tiden. 

Att det senaste året medfört 
stora förändringar har knappast 
undgått någon. För min del 
har det bland annat inneburit 
distansstudier sedan mars 2020. 
Plötsligt blev det självständiga 
arbetet betydligt ensammare. 
Sommaruppehållet skulle jag 
ägna åt arbete, Gotlandsresa och 
umgänge med vänner, trodde 
jag, men så blev det förstås inte. 

Ingen av de ursprungliga  
planerna gick att genomföra, 
men med lite kreativitet blev 
det annat istället. Paddling, 
bärplockning och vandring i 
närmiljön blev det. Därefter 
började ytterligare en termin.

Digitala möten, 
föreläsningar och seminarier 
avlöste varandra. Med studier 
och ideella engagemang 
var det många nya 
mötesplattformar som skulle 
utforskas. Vi studenter fick 
mötas på ett nytt sätt, och i 
grupparbeten fick vi genom 
videosamtal en inblick i 
varandras liv och hem. Många 
husdjur syntes i bild. Likaså 

Livet på 
lärarutbildningen
Av Sara Hagelin
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Forts på nästa sida

partners och barn. Det hela blev 
trots allt lite socialt, men digitalt. 

Våren 2021 hade jag 
länge sett fram emot. Den 
åttonde och sista terminen 
på lärarutbildningen skulle 
genomföras. Jag skulle äntligen 
få min lärarlegitimation. Jag 
hoppades i det längsta, men i 
december tvingades jag acceptera 
att så inte skulle bli fallet för 
mig. Efter att under nästan ett 
år stannat hemma och studerat 
på distans kändes det orimligt 
att från mitten av januari och 10 
veckor framåt åka kollektivtrafik 
i rusningstid en timme tur 
och retur varje dag, och träffa 
människor hela dagarna. Från 

en dag till en annan förväntades 
vi ställa om helt. Att lyckas 
genomföra 10 veckors praktik 
med hårda närvarokrav kändes 
dessutom mycket svårförenligt 
med att stanna hemma vid 
minsta symptom. 

Efter lång reflektion 
kom jag fram till att det inte 
kändes rimligt att genomföra 
praktiken under de rådande 
omständigheterna. Jag hoppas 
kunna genomföra praktiken 
till hösten, och får nu hålla 
tummarna för att mina 
kurskamrater som valt att 
genomföra praktik nu håller sig 
friska och får en lärorik praktik. 



8 Drogfri uppväxt 1/2021

Hur är det 
att studera på distans?

Stockholms universitet 
valde att genomföra vår 
utbildning på distans från 
mitten på mars 2020 och framåt. 
Föreläsningarna är antingen 
förinspelade eller genomförs 
i realtid via videosamtal. 
Seminarier och grupparbeten 
genomförs också via videosamtal. 
Uppgifter besvaras i skrift eller 
inspelat ljud eller video och 
lämnas in via universitetets 
digitala lärplattform. 
Examinationer är vanligen 
individuella skriftliga uppgifter 
där tiden varierar mellan några 
dagar upp till någon vecka. 
Vissa examinationer har också 
genomförts i par eller grupp. Vi 
genomförde nyligen en skriftlig 
examination som övervakades av 
tentamensvakter via videosamtal. 
Det finns uppenbarligen 
många olika sätt att genomföra 
distansundervisning på. 

Några kurser har fungerat 
bra digitalt, men i andra har 
hindren varit många. Allt från 
bristande kommunikation 
mellan kurslärarna, bristande 
digital kompetens och tekniska 
problem till skällande hundar 
har ställt till det. 

Den digitala 
undervisningen har både 
för- och nackdelar. Inspelade 
föreläsningar går att se flera 
gånger, vilket kan vara mycket 
bra. Å andra sidan finns inte 
samma möjlighet att ställa frågor 
om oklarheter uppstår. En 
klar fördel är dock att restiden 
förkortas avsevärt då jag, och 
troligen de flesta andra studenter, 
har närmare till datorn än till 
universitetet. En annan effekt 
av distansstudierna är att en 
stor del av vad som brukar vara 
undervisning på plats ersatts med 
egen läsning av kurslitteratur, 
vilket inte möjliggör diskussioner 
och andra sätt att bearbeta 
informationen. En stor nackdel 
är dock de sociala bitarna. 

Visst har det digitala sina 
fördelar, men vi längtar också 
tillbaka till campus Frescati. 
Vi saknar att träffas, äta lunch 
tillsammans, ha picknick 
på gräsmattorna, smita till 
naturhistoriska på rasterna och 
att studera tillsammans. 

Må denna pandemi vara 
över snart!

Sara Hagelin
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Är människan en 
fullt rationell varelse 
som har ansvar för 
sina egna handlingar? 
Frågan har fokuserats 
i en artikel av Ann 
Heberlein, Teol.dr. 
i etik och författare, 
i SvD i slutet av 
förra året (8/12). 
Carl Sundevall, 
föreläsare och före 
detta beroende, 

har gått till häftigt 
motangrepp i SvD 
(12/12), där han påstår 
att Ann Heberlein 
”ignorerar decennier 
av forskning”.

Ann Heberleins tes är 
att sjukdomsklassningen av 
alkoholberoende kan ses som 
en ursäkt för alkoholisten 
för att undgå att klandras 
och skuldbeläggas för sina 
egna handlingar. Den 
grundläggande frågan är förstås 
om sjukdomsförklaringen 
av alkoholberoende har gett 
alkoholisten en utmärkt ursäkt 
för att fortsätta att dricka 
alkohol. Ann Heberlein menar 
detta, medan Carl Sundevall 
hävdar det motsatta, vad det nu 
innebär?

Heberleins utgångspunkt 
är att alkoholberoende är 
resultatet av medvetna val, dvs. 
att den alkoholberoende inte 

Rolf Bromme:

Ansvaret 
för de egna 
handlingarna
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har förlorat förmågan att ta 
egna välgrundade beslut utan 
att alkoholisten upprätthåller 
sitt beroende genom egna väl 
medvetna val och att lögnen är 
central i missbruket av alkohol. 
Påståendet att en alkoholist kan 
lära sig att dricka alkohol med 
måtta är en lögn.

Sundevall vill inte alls hålla 
med henne om att alkoholistens 
enda väg ut ur sitt beroende är 
att sluta dricka helt. Visserligen 
instämmer han i att det finns 
evidensbaserad forskning som 
visar att total avhållsamhet från 
alkohol är en säkrare väg att 
gå än att försöka tillämpa ett 
kontrollerat drickande. Men han 
menar ändå att det är möjligt 
för alkoholisten att återgå till ett 
måttligt drickande och att bli 
kvitt sitt alkoholberoende med 
hjälp av enklare terapiformer 
och/eller medicinering.

Sundevall menar att det 

är liberalismens föreställning 
om människan som en 
fullt rationell varelse och 
Anonyma Alkoholisters syn på 
alkoholismen som har format 
människors uppfattning om 
alkoholberoendet och att 
Heberlein har tagit för starka 
intryck av dessa föreställningar. 
Men sedan ger han Heberlein 
rätt i väsentliga avseenden:

- Därmed inte sagt att 
beroendet helt friskriver en 
människa från ansvar. Där kan 
jag till viss del ge Heberlein 
rätt. Det finns onekligen en 
fara i att alltid ursäkta den 
beroendes beteende. Speciellt 
medan missbruket fortfarande 
är aktivt och det finns anhöriga 
med i bilden. I det  hänseendet 
är Heberleins beskrivning av de 
medberoendes lidande klockrent, 
skriver Carl Sundevall.

Läser man båda artiklarna 
sida vid sida, inser man att det 
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Tankebanan är ett spel som stimulerar till samtal och diskussion 
kring etik och livsstilsfrågor. Spelet är framtaget av Drogfri Uppväxt 
och ungdomar på Projektbildaren vid Wendelsbergs folkhögskola, 
och är främst avsett för ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern. 
Det fungerar även på mellanstadiet. Spelet innehåller både 
intressanta diskussionsfrågor och spännande tävlingsmoment. 

Nu påbörjar Drogfri Uppväxt projektet att ta fram en version 
av Tankebanan anpassat till årskurs ett till tre.

Vill du vara med och ta fram spelet? Kontakta Sara Hagelin, 
sekreterare i Drogfri Uppväxt!  sara@c-cap.se

Tankebanan för åk 1-3. Blir du med?

är just detta som Ann Heberlein 
vill komma åt. Carl Sundevall 
vill inte ge upp möjligheten 
för den alkoholberoende att 
kunna återgå till ett måttligt 
bruk av alkohol, trots att total 
avhållsamhet är den enda säkra 
och mest framgångsrika vägen 
tillbaka till ett normalt liv och ett 
liv som inte utnyttjar och förstör 
livet för de närmast anhöriga.

Så svaret på den inledande 
frågan, om människan är en 
rationell varelse med ansvar för 
de egna handlingarna också 
gäller människor med ett 
diagnostiserat alkoholberoende, 
är att ingen kan undgå ansvaret 
för de egna handlingarna 
även om beroende av alkohol 
är en lättvindig väg att helt 

förneka det ansvaret. Dessvärre 
har sjukdomsförklaringen 
av alkoholismen hjälpt de 
alkoholberoende att hoppa 
över det ansvaret. Visst är 
alkoholberoendet starkt och 
svårt att stå emot! Det är alltför 
lätt att ge efter för beroendet 
och strunta i ansvaret just för att 
man kan skylla på att det beror 
på en sjukdom. Men det finns 
en säker väg ut ur beroende som 
Anonyma Alkoholister ständigt 
pekar på: Vakna varje morgon 
med att fatta beslutet att inte 
dricka någon alkohol i dag!

ROLF BROMME
journalist och författare
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När jag var ny som 
högstadielärare var det 
självklart att vara medlem 
i alla ämnesföreningar som 
fanns för de egna ämnena. 
Därför blev jag medlem 
i LMS (Lärare i moderna 
språk), Svensklärarföreningen 
och LISA (Lärare i svenska 
som andraspråk). Men lika 
självklart var det att alla 
lärare som tog avstånd från 
alkohol och andra droger blev 
medlemmar i SLN. 
     I min skola var det Nisse 
Jernemyr som såg till att så 
skedde och det är jag honom 
tacksam för.
      Tänk så mycket jag fått 
uppleva, så mycket jag lärt 
mig och så många intressanta 
och trevliga människor jag 
lärt känna genom SLN. Det 
kommer jag att ägna ett helt 
kapitel i mina memoarer, om 
jag någon gång får tid att skriva 
några. Här hinner jag bara rikta 
ett stort tack till er alla som läser 
det här och som bidragit till 
den gemenskap jag upplevt och 

fortfarande känner.
Mycket av de här minnena 
väcktes till liv när Sven- Erik 
Lilja, Ali Jerremalm och jag 
överlämnade vårt arkiv till 
Arkiv Västmanland för vidare 
befordran till Riksarkivet. 
     Jag åtog mig att titta igenom 
en låda med fotografier, där de 
översta saknade påskrift om 
namn, plats och datum. Tyvärr 
var det inte så många personer 
jag kunde identifiera men då jag 
gjorde det skrev jag namnen på 
baksidan. 
     Men till min glädje fann jag 
under den här bunten kuvert 
med mängder av fotografier som 
var ordentligt påskrivna. Jag 
undrar vem som har gjort det. 
Berätta om ni vet! Det här visar 
än en gång hur viktigt det är att 
förse alla bilder med så många 
uppgifter som möjligt. Det gäller 
både den egna släkten och i 
föreningslivet.
     Det mest föredömliga 
exemplet jag hittade är det 
på nästa sida. Men även om 
det är från ett möte i Karlstad 

Gunilla Zimmermann

Foton 
som väcker minnen
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1927 vilket var långt före min 
tid väcker det minnen från 
alla SLN-möten, kurser och 
konferenser som jag fått uppleva. 
Framförallt tänker jag på sången. 
Det var ju sjävklart att det fanns 
många som kunde spela piano, 
att vi kunde alla sånger och att vi 
sjöng med entusiasm. Sång och 
musik bidrog i hög grad till att 
skapa gemenskap.
     Jag avstår med avsikt från 
alla negativa tankar om att det 
var bättre förr och i stället är 
jag glad för allt jag fått uppleva 
och jag önskar alla yngre glädjen 

av att känna gemenskap i en 
organisation som har varit och 
fortfarande kan vara en viktig 
aktör i vårt samhälle.
Men framför allt hoppas jag att 
det bland läsarna finns någon 
eller några som kan inspireras 
att gräva ner sig i det rikhaltiga 
material om SLN som snart 
kommer att finnas tillgängligt 
för alla på Riksmuseet. Många 
engagerade medlemmar 
har under drygt hundra år 
åstadkommit en fantastisk 
verksamhet som är värd att 
uppmärksamma.       
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Kära 
medlem-
mar!

2020 var ett mycket 
speciellt år. Nu hoppas jag 
att 2021 inte ska fortsätta 
att vara ett speciellt år, 
utan bli ett vanligt. Så att vi 
kan komma igång med vår 
viktiga verksamhet igen, 
inte bara digitalt, utan i 
verkliga möten med andra 
människor, på kurser och 
konferenser, på mässor 
och liknande mötesplatser. 
   Det har inte varit lätt för 
myndigheterna att hantera en så 
ny och vittpåverkande företeelse 
som en pandemi. Vissa åtgärder 
har suttit extra långt inne, som 
åtgärder mot alkohol. Det finns 
ju en stark alkoholtradition och 
en stor ekonomi involverad som 
det kan vara jobbigt att stöta 
sig med. Till slut har dock den 
uppenbara roll alkoholpåverkan 
har för att sprida sjukdomen 
uppmärksammats, och vi 
har i två steg fått stopp för 
kvällsservering av alkohol. 
Visst är det synd om 
restaurangnäringen, men som 

jag ser det är lösningen att vi 
alla måste lära oss umgås utan 
alkohol och andra droger. 
Att alkohol skulle vara den 
nödvändiga motorn är något 
inlärt och något alkoholindustrin 
hela tiden försöker få oss att tro. 
   Att tillåta en drog som skadar 
320 000 barn, kostar samhället 
103 miljarder och skördar 5 000 
liv per år - så kan vi ju bara inte 
ha det! 
     Trots att restauranger och 
barer håller stängt på kvällarna 
tycks alkoholkonsumtionen 
minska med bara drygt 5 
procent. En grupp som dock 
påtagligt har minskat sin redan 
tidigare låga konsumtion är 
ungdomar. De unga får nu vara 
de goda förebilderna för de äldre, 
fast man kan tycka att det borde 
vara tvärtom. 
      Alkoholstoppet på krogarna 
har medfört att polisen har 
noterat en kraftig minskning av 
våld och oro på stan nattetid. 
Akutsjukvården har också sett 
en minskad belastning. Det är 
hög tid att göra upp med den 
skadliga alkoholtraditionen. 
Alkohol är ju ändå för trevligt 
mänskligt umgänge bara fake!

Ali Jerremalm 
förbundsordförande
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  DU-Krypto nr 26
 1 2 3 4 5 1  6 7 

 

5  8  18  4  8  

10 8 11 11  12 8 9 11 3 

8  13 1 6 1 5  8 14 

2 3  6 8 4  9  1 

1 4 18 6  1 14 15 16 10 

5  10 8 5 4 1  10  

 12 8  7  14 16 15 15 

14  4 3 5 10 3  15 7 

8 15 18 5  3 11 11 3 10 

14 16  10 7 1  9  1 

15  13 1 10 6 8 15 3 10 

 

 

DU-krypto nr 26   S= 6    L= 11   A= 1    N= 4    

Varje siffra motsvarar en bokstav. Bilda ord. 

Lösning skickas:   Håkan Paulsson     Fiskaruddsvägen 38F     14462 Rönninge 

Bokpris  
Vinnare i DU-krypto nr 25 

Elsa Axelsson Östersund 

Tack till alla som deltar 
  

DU-Krypto nr 26
S=6, L=11, A=1 Varje siffra motsvarar en bokstav. 
Bilda ord! 
Skicka lösningen till Håkan Paulsson, Fiskaruddsvägen 
38F, 144 62  Rönninge. Bokpris! Tack till alla som deltar!
Vinnare DU-Krypto 25: Elsa Axelsson, Östersund.
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Gör Drogfri Uppväxt känt och värva en medlem!
Om du värvar en medlem får du ett presentkort på 100 kronor hos 
Akademibokhandeln!
Presentkortet skickas till dig när nya medlemmen betalt 
medlemsavgiften.
Medlemsavgiften för nya medlemmen är totalt 100 kronor för året 
personen värvas men även året därpå ingår i avgiften.
Avgiften betalas in på förbundets plusgirokonto 46 21 65-2.
Meddela Agneta Fernström, Tårpilsvägen 8, 755 50 UPPSALA alt 
agnetahf@gmail.com din och den nya medlemmens namn och 
adress.

Vi behöver bli fler!

År 2020 har vår verksamhet i Drogfri Uppväxt Väst  legat på is. 
(Vi får sätta en parentes runt 2020 och några månader av 2021.) Vi 
skjuter fram årsmötet för 2020 till hösten, då vi förhoppningsvis kan 
ses i verkligheten.
     Bokmässa i Göteborg 23/9 - 26/9! Vi har planer på att vara med 
där och vi behöver vara många som står och avlöser varandra i vår 
monter. Är vi många ger det möjligheter att också vandra runt på 
bokmässan, men även gå på föreläsningar. 
     Så fort vi är vaccinerade och vi kan träffas kommer vi att bjuda in 
till en träff. Vi får tillsammans planera vår verksamhet. 
     Vi har också planer på att ha studiedag för modersmålslärare. Men 
vi vill även ordna information till lärare och föräldrar om hur alkohol 
och droger finns bland ungdomar.  Detta var något vi hade på gång 
förra våren innan pandemin slog till. 
     Tills vi ses, ha det så bra och håll avstånd så ska vi väl besegra 
denna pandemi.       
   Siw Hallbert, ordförande DU Väst

Hej alla medlemmar 
i Drogfri Uppväxt Väst!   


