Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d
Nr 1 – 2007 (23 mars)

Nicklas Kartengren från Göteborg sitter blir förbundsstyrelsens
representant på distriktsårsmötet.
Nicklas, som också är ordförande i
den ganska nybildade IOGT-NTOföreningen IOGT Centro i Göteborg, kommer bl a att tala om
”Nya verksamheter – nya målgrupper”.

Åsa Församlingsgård. Här håller
IOGT-NTO Halland sitt distriktsårsmöte lördagen den 14 april 2007.

Årsmötesdags
L

ördagen den 14 april samlas
ombud och intresserade i Åsa
Församlingsgård till distriktsårsmöte. Då skall 2006 summeras
och riktlinjerna för den kommande halländska IOGT-NTO-verksamheten dras upp.
I det förslag till arbetsplan för
2007 och 2008 som distriktsstyrelsens presenterar till distriktsårs-

Foto: Leif Arne Gustavsson

mötet finns en fortsatt satsning på
medlemsrekrytering och målet är
att Hallands medlemsantal skall
öka med minst 150 och därmed
uppnås ett totalt medlemsantal på
minst 1 500 medlemmar. Om målet uppnås innebär det att medlemsantalet i det närmaste fördubblats på tre år.
(Forts. på sidan 3)

DM i boule 12 maj.
Läs mer i inbjudan på sid 7.

Kustvärnet

Fortsatt minskad alkoholkonsumtion i Sverige under 2006

F

ör andra året i rad minskar alkoholkonsumtionen i
Sverige trots att Systembolagets försäljning ökar. Det
visar aktuella siffror från Centrum för socialvetenskaplig
alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet som på regeringens uppdrag har följt alkoholkonsumtionens utveckling sedan år 2000. I genomsnitt
konsumerades 9,7 liter ren alkohol per invånare 15 år
och äldre under 2006 mot 10,2 liter under 2005, en
nedgång med 5 procent. En minskad resandeinförsel
förklarar huvuddelen av nedgången.

– Det är en oväntat stor
nedgång som drivs av fortsatt sjunkande resandeinförsel, säger Mats Ramstedt vid SoRAD. Jämfört
med toppåret 2004 så tar

allt färre resenärer med sig
alkohol - andelen minskade från 63 till 57 procent.
Samtidigt minskar även
mängderna bland dem som
tar in alkohol. I snitt tog

FAKTA-RUTA
Resandeinförseln sjönk från 2,3 till 1,9 liter ren alkohol
per invånare 15 år och äldre mellan 2005 och 2006 och
minskningen gällde såväl sprit som vin och öl. Smugglingen uppgick till 0,9 liter vilket var en minskning med
0,1 liter och berodde på minskad ölsmuggling. Hemtillverkning minskade från 0,3 till 0,2 liter och Internetköpen var oförändrade (0,04 liter). Dessa oregistrerade
delmängder utgör nu 31 procent av totalkonsumtionen
(35 procent år 2005). Den registrerade konsumtionen
som köps på Systembolaget, restauranger samt, gällande folköl, i livsmedelsbutiker, står således för 69 procent av totalkonsumtionen (65 procent 2005). Sammantaget så minskade konsumtionen av samtliga
dryckesslag, det vill säga starköl, vin och sprit, under
2006.
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Manusstopp
13 april
17 augusti
16 november
Ej fastställt

Utgivningsdag
11 maj
14 september
14 december
Ej fastställt

man med sig alkohol motsvarande 78 burkar starköl
per resa, mot 90 burkar år
2004.
Sammantaget ligger
alkoholkonsumtionen nu
ungefär på den nivå som
gällde innan de stora ökningarna i införselkvoterna
trädde i kraft 2003 och
2004. Även om en del av
nedgången i införsel har
ersatts av fler inköp på Systembolaget, främst av öl
och vin, kompenserar alltså
detta inte fullt ut minskningen av resandeinförseln. Även smugglingen
som ökat under en följd av
år har minskat något under
2006. Här skiljer sig SoRADs skattningar från de
bedömningar Tullverket
gör utifrån sin beslagsstatistik.
– All alkoholstatistik
handlar förstås om skattningar med olika grad av
osäkerhet. Vår bedömning
är dock att ökade tullbeslag inte måste innebära
en faktisk ökning av
smuggling och införsel eftersom statistiken påverkas av många andra faktorer, till exempel insatsernas omfattning och träffsäkerhet, säger Mats Ramstedt.
SoRADs kartläggning är
baserad både på försäljningsstatistik (registrerad
alkoholkonsumtion) och
självrapporterade uppgifter
om resandeinförsel,
smuggling och hemtillverkning (oregistrerad alkoholkonsumtion). Den
förra har av naturliga skäl
relativt hög tillförlitlighet
medan de senare är mer
osäkra.
– Styrkan i denna kartläggning är att frågorna
ställs på ett likartat sätt
varje månad (till 1 500
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slumpmässigt utvalda
svenskar) vilket ökar sannolikheten att mätningarna fångar in eventuella förändringar. Vi bedömer därför att det mesta tyder på
en faktisk konsumtionsminskning även om det
alltid finns ett mått av osäkerhet. Vi kan exempelvis
inte helt utesluta att
svenskarna nu konsumerar
alltmer från befintliga lager man samlat på sig under senare år; i så fall är
den uppmätta nedgången
överskattad eftersom vår
statistik baseras på aktuella inköp. Mot detta talar
dock att även starköl minskar som ju knappast är en
typisk lagringsvara, säger
Mats Ramstedt.
Alla slags alkoholdrycker minskade alltså ifjol,
men öl och vin var de enda
delmängder som ökade i
Systembolagsförsäljningen.
– I det perspektivet är det
ju lite tokigt att som det
nyligen diskuterats sänka
skatten på öl och vin, säger
Mats Ramstedt till webbnyhetsbyrån DrugNews.se.
Han menar att utvecklingen talar emot en skatteförändring även framöver.
– Utvecklingen med minskad konsumtion och minskad införsel och smuggling
gör att man bör vara försiktig med skattesänkning.
Särskilt med tanke på att
sänkningarna i Finland
ledde till ökad konsumtion
och skador, säger Ramstedt.
Källor: SoRAD och DrugNews

Kustvärnet
(Forts. från sidan 1)

För att nå sin målsättning avser distriktsstyrelsen att rekrytera och utbilda värvarteam, som sedan kan ge sig ut för att
värva medlemmar på varuhus, mässor, marknader
och andra större evenemang.
I arbetsplanen föreslås
också en fortsatt satsning
på det alkohol- och narkotikapolitiska arbetet. Folknykterhetens vecka är givetvis ett självklart inslag i
arbetet, liksom kontakter
med politiker på såväl nationell, som regional och
lokal nivå. För att spetsa
de alkoholpolitiska arbetet
vill distriktsstyrelsen också se något man valt att
kalla opinionspool. Den
skall bestå av en grupp
människor, som är väl insatta i de alkoholpolitiska
frågorna och som kan vara
aktiva i debatten.
100-årsjubileum
2008 är det år då
Hallands IOGT-distrikt
firar 100-årsjubileum. Inför det jubileet initieras
en studiekampanj om nykterhetsrörelsens historia i
Halland. Syftet är att studiecirklar ska dyka in i de
historiska handlingar som
finns bevarade och t ex
plocka fram porträtt av
profiler inom nykterhetsrörelsen, anekdoter från
verksamheten och – givetvis – beskriva hur organisationen utvecklats.
Nu har ju IOGT funnits i Halland långt mer än

100 år. Anledningen till
att Hallands IOGTdistrikt bildades 1908 är
att det ursprungliga
IOGT-distriktet försvagats så mycket att man
inte klarade av att stå på
egna ben och därför valde
att tills vidare ingå i Göteborgs IOGT-distrikt. 1908
ansåg man sig tillräckligt
starka för att återbilda ett
hallandsdistrikt, vilket
faktiskt skedde på Östra
real i Göteborg.
När det gäller studiesatsningen skall den inte
begränsas till de senaste
100 åren utan gå så långt
tillbaka i tiden som möjligt. Förhoppningen är att
studiecirklarnas material
sedan skall resultera i en
historik.

Distriktsårsmöte

Lördagen den 14 april 2007
i Åsa Församlingsgård

Program
14.00

Mötet öppnas

14.15

Nya verksamheter – nya målgrupper

Leif Arne Gustavsson

Handlingarna till
distriktsårsmötet
på Internet
Handlingarna till distriktsårsmötet finns i
år, liksom förra året, tillgängliga på IOGT-NTO
Hallands hemsida. De
publiceras som pdf-filer
allt eftersom de olika
delarna blir färdiga.
Anmälda
ombud
kommer givetvis, precis
som vanligt, att få handlingarna i pappersform
hem i brevlådan.

www.iogt.se/halland
klicka vidare till
distriktsårsmötet

Påskafton på

Förbundsstyrelseledamoten
Nicklas Kartengren, Göteborg

15.00

Parentation

15.15

Kaffepaus

15.45

Årsmötesförhandlingar,
som beräknas avslutade cirka kl 18.00

– Med reservation för ändringar –

Lunch serveras på Kuggaviksgården i Åsa
kl 12.30 för den som så önskar.
Observera
att lunch och kaffe måste förbeställas!
Beställning av förtäring på distriktsårsmötet
görs genom att skicka in talongen på sid 7, på
IOGT-NTO Hallands hemsida (www.iogt.se/
halland/årsmöte2007), eller genom IOGTNTO:s länskansli, tel 0346 - 164 90.
Beställning måste göras senast den 3 april 2007.

Ombud och övriga medlemmar
hälsas varmt välkomna till distriktsårsmötet!
På kvällen efter distriktsårsmötet:

Kuggaviksgården
7 april kl 18.00

Vårsupé
(se annons på sid 4)

Påskbuffé, brasa, fyrverkeri,
kaffe & tårta och underhållning
för bara 200 kr/person.
Anmälan tel 0340-65 12 85

Välkomna!

Kuggaviks Vänner

IOGT-NTO Halland

Distriktsstyrelsen
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Nästan 80 miljoner till Världens Barn

Klick!
Glöm
inte
bort
IOGT-NTO Hallands
foto-tävling. Distriktsstyrelsen vill ha fräscha och
färska bilder från verksamheten till en väggalmanacka för 2008. Tävlingen är öppen för alla
medlemmar i IOGTNTO Halland. Bidragen
skall skickas in senast
den 1 juli 2007.
Mer information på
IOGT-NTO Hallands
hemsida eller från länskansliet.

En slutlig summering av Världens Barn-insamlingen
2006 visar att kampanjen inbringade sammanlagt fantastiska 79.267.132 kronor.
- Resultatet visar på en
utbredd generositet säger
Peter Hjukström, projektledare för Världens Barninsamlingen, i en kommentar. Vi är oerhört tacksamma över det stora gensvaret från allmänheten.
Pengarna som samlats
in under 2006 kommer att
fördelas bland barn- och

ungdomsbefrämjande projekt runt om i världen efter sedvanligt ansökningsförfarande och beslut i Radiohjälpens styrelse.

Läs- och resecirklar med
NBV Halland

IOGT- NTO Halland s

é
p
u
s
r
å
V
Lördagen den 14 april 2007 kl 18.30
(efter distriktsårsmötet)
I Åsa Församlingsgård, Åsa

”Världens talkshow”
med Linnea Forsberg,
IOGT-NTO:s Internationella Institut

”Hemlagat”
Sång, musik och lite skojigheter
med Tvååkers Revyamatörer
Supebiljett: 125 kronor
Anmälan senast den 3 april 2007 till
IOGT-NTO Halland, tel 0346 - 164 90
(se även anmälningsblankett på sid 7)

Välkommen!
Distriktsstyrelsen
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Under 2007 och 2008 planerar NBV Halland att
genomföra ett antal Läs- och resecirklar som avslutas
med intressanta och lärorika resor runt om i världen.
De resmål som är aktuella är:
• Island •
Avresa i augusti 2007.
Vistelsetid på Island en
vecka. Kostnad cirka
8 600 kr inklusive resa,
boende och mat.
• Gambia •
Avresa i februari 2008.
Vistelsetid i Gambia 2
veckor. Kostnad cirka
15 000 kr, alla kostnader
inräknade.
• Thailand/Kambodja •
Avresa januari eller februari 2008. Vistelsetid i
Thailand/Kambodja 16
dagar. Kostnad cirka
16 000 kr, allt inkluderat.

• Tyskland •
Avresa med buss våren/
hösten 2007. 2-dagarsresa med en övernattning
i Flensburg, där vi också
besöker tyska motsvarigheten till IOGT-NTO
(kanske för ett kommande utbyte för våra lokalföreningar?) Kostnad cirka
2 000 kr, allt inkluderat.
Om intresset blir stort
kommer flera resor att
anordnas.

Övriga resmål som är
under planering är bl a
USA, Bosnien, Laos
och Kina.
Är du intresserad och vill veta mer? Kontakta
NBV Halland, Muraregatan 30, 302 48 Halmstad, tel
035-21 13 12, e-post halland@nbv.se, eller ring verksamhetschef Robert Lychou, tel 0733-83 83 63.

IOGT-NTO Halland

Kustvärnet

Titta in i vårt arkiv …
och du skall finna svar på det mesta. Dock inte allt.
Kommer du ihåg att vi i ett tidigare nummer av Kustvärnet bad våra läsare om hjälp med att lösa gåtan
”Aktiebolaget Nykterhetsvännernas Hotell” i Halmstad? Vi hade ju funnit handlingar i arkivet som antydde att ett dylikt hotell tillkommit den 29 april år 1900.
Men vi hade ej funnit handlingar som visat vare sig var
hotellet låg, vem som drev det eller under vilken tidsperiod det existerade. Tydligen fanns ej heller någon
bland Kustvärnets läsare som hade några kompletterande upplysningar eftersom ingen har hört av sig.

Nykterhetshotell
i likvidation
Men vi tyckte att historien var så intressant att vi
ville gå vidare i ämnet och
vände oss därför till Riksarkivet. Och si – där fick vi i
alla fall bekräftelse på att

hotellet verkligen existerat, dock under väldigt
kort tid. Ty redan 1905
ansökte hotellets styrelse
om likvidation på grund av
att ”skulderna och bohaget

med 4826:08 översteg hotellets tillgångar, hvardan
[!] mer än två tredjedelar
av bolagets aktiekapital á
5674:50 gått förlorade”.
Med anledning av detta
beslutade styrelsen enl
protokoll från den 28 oktober 1904 ”jämlikt § 54 i
lagen om aktiebolag och
med revisorernas stöd tillstyrka att bolaget skulle
upplösas och likvidation
verkställas”. Styrelsen bestod i detta läge av handlarna Theodor Ekman och
Kasper Wikström, fattigvårdsföreståndaren Alexander Andersson, grosshandlaren Gustaf Lundberg
samt vedhandlaren Nils
Petter Carlsson – alla i
Halmstad.

Intressant alkoholsnack

Kerstin Andersson, Framtiden, och Gunnar Bengtsson,
Brofästet, flankerar de båda falkenbergska riksdagsledamöterna Hans Hoff (s) och Jan Ertsborn (fp).
Foto: Leif Arne Gustavsson

S

tyrelsen för IOGTNTO Halland försöker
varje år hitta ett tillfälle
för att träffa de halländska riksdagsledamöterna
för att informera dem om
hur IOGT-NTO ser på alkoholpolitiken och diskutera åtgärder för att begränsa alkoholproblemen.
De senaste åren har
någon eller några distriktsstyrelseledamöter rest till
Stockholm och träffat politikerna i riksdagshuset. I
år beslutade man sig däremot för att ordna träffar

kommunvis på hemmaplan
och också ge företrädare
för IOGT-NTO-föreningarna på orten möjlighet att
vara med.
Först ut blev Falkenberg och den 12 februari
genomfördes ett lunchmöte med Hans Hoff (s) och
Jan Ertsborn (fp). Från
IOGT-NTO medverkade
Kerstin Andersson, Framtiden, och Gunnar Bengtsson, Brofästet, samt distriktets verksamhetschef
Leif Arne Gustavsson.
Aktuella frågor som

togs upp var givetvis införselnivåerna och alkoholskatterna. Riksdagsmännen upplevde dock att
vare sig sänkning av införselnivåer eller skatter var
aktuellt för beslut i riksdagen. Andra ämnen som
berördes i samtalet var fylleri på vägar och till sjöss,
ungdomars alkoholkonsumtion, föräldrarnas roll
och vidareförsäljning till
ungdomar av utlandsinköpt alkohol. Jan Ertsborn
hoppades att polisen skulle använda en del av sina
utökade resurser till spaning och insatser mot illegal alkoholförsäljning.
Givetvis informerades
Hans Hoff och Jan Ertsborn också om IOGTNTO:s fantastiska medlemsutveckling samt om
verksamheten lokalt i Falkenberg. De imponerades
också av aktiviteten i
IOGT-NTO när de läste
listan med föreningsprogram i Kustvärnet.
Leif Arne Gustavsson

IOGT-NTO Halland

Styrelsen hade tidigare
inbjudit till aktieteckning,
där varje aktie kostade kl
10:-. I urkunden, som samma styrelse författat, stod
också – nog så pampigt –
att ”bolagets ändamål är
att i staden Halmstad drifva hotellrörelse i nykterhetsvänligt syfte”.
Många av den tidens
bekanta halmstadsbor – J
B Berggren, J H Höök, Th
Schele, G Holm och E
Lyttkens – var aktieägare i
detta hotell som så snöpligt försvann från halmstadskartan.
Ja, detta vet vi om
”vårt” hotell. Men fortfarande vet vi icke var detsamma låg i staden. Det
framgick inte av Riksarkivets handlingar. Vi tycker
kanske att just detta är det
mest intressant i hela denna märkliga historia, varför
vi lovar att vid ett senare
tillfälle återkomma med
dessa uppgifter. Till dess
söker vi vidare och vem
vet – kanske dyker det
upp en ”sakkunnig” så
småningom. Och det välkomnar i alla fall
Bengt Lindqvist

Arbetshelg på

Kuggaviksgården
7 - 8 april 2007
IOGT-NTO:s kursgård i
Åsa behöver din hjälp.
Inför sommarsäsongen
behöver det putsas, fejas
och fixas en del så att
alla turister och andra
besökare skall trivas.
Kuggaviksgården står
för mat och logi för dem
som hjälper till. Kontakta
Ann-Sofi Fritzson, tel
0340 - 65 12 85, för anmälan och mer information.
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Föreningarnas program

BROFÄSTET, Falkenberg:
Föreningen har hållit årsmöte, varvid diplom och
märke för 50-årigt medlemskap utdelades till
Margit och Erik Pettersson, Erling Håkansson,
samtliga Vessigebro, samt
Inger Lundell, Falkenberg. Gun Karlsson, Ullared, fick diplom och märke för 25 år i rörelsen.
Kvällens medverkande föredragshållare var
förre poliskonstapeln
Kjell Sjövald, som berättade fängslande om sina
många tjänsteår inom falkenbergspolisen.
Till ny ordförande
efter Gunnar Bengtsson,
som avböjt omval, utsågs
Gun Karlsson, Ullared.

Läs rapporten
Alkohol i Europa

Förening

25 mars
25 mars
25 mars
29 mars
31 mars

14.00
15.00
15.00
19.00
09.00

1 april
2 april
4 april
5 april
5 april
8 april
13 april
14 april

17.00
19.00
19.00
18.00
18.30
19.00
18.00
09.00

Våxtorps Lycka
Årsmöte med byggnadsföreningen. Godtemplargården, Våxtorp
Leon Gambetta
S Våfflor. Allsång.Godtemplargården, Varberg
Framtiden/Vi fem S Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Magnus Stenbock
Furetgruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden/Vi fem S Frukostträff. Lena Carlbom från kultur- och fritidsnämnden
medverkar. Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden
Lurigt möte med enkel supé. Godtemplargården, Falkenberg
Fasta Förbundet S KRIS informerar om sin verksamhet. Mureregatan 30, Halmstad
Västkusten
Bingo. Björkängsgården
Magnus Stenbock
Grabbarnas kväll. NTO-gården, Kärleken
Syskonringen
Sill och något därtill. Ordenshuset, Göstorp
Ådalen
Påskfest. Stationshuset, Åled
Brofästet
Vårfest med ägg och sill. Godtemplargården, Falkenberg
Framtiden/Vi fem S Frukostträff. Asta Odinge berättar.
Godtemplargården, Falkenberg
Vega
Vårmöte hos Barbro
Fasta Förbundet S Fotografcyklisten Stefan Håkanssons kväll.
Muraregatan 30, Halmstad
Ådalen
Loppis. Stationshuset, Åled
Aktiv och Trofast
Möte hos Vera och Stig Göran Andersson, Hyltan
Leon Gambetta
S Lyrikafton. Godtemplargården, Varberg
Magnus Stenbock
Kärlekengruppen. NTO-gården, Kärleken
Framtiden/Vi fem S Frukostträff. Gambia i ord och bild.
Godtemplargården, Falkenberg
Våxtorps Lycka
Vårmöte hos Malte och Svea Gustavsson
Framtiden/Vi fem S Allsångscafé. Godtemplargården, Falkenberg
Västkusten
Friluftsliv. Björkängsgården
Ådalen
Tipspromenad. Stationshuset, Åled
Fasta Förbundet
Vi hälsar våren, men var?
Magnus Stenbock S Sång och musikunderhållning. Allmänheten inbjudes. Öster.
NTO-gården, Kärleken
Fasta Förbundet
Distriksmästerskap i boule på Annies gård i Haverdal.
Ådalen
Gökotta
Brofästet
Gökotta någonstans.
Samling vid Godtemplargården, Falkenberg
Vega
Södermöte hos Inga & Jan
Fasta Förbundet
Invandrarorganisationer inbjudes. Muraregatan 30, Halmstad
Syskonringen
S Torpvandring. Start vid Ordenshuset, Göstorp.
Magnus Stenbock
Utflykt. NTO-gården, Kärleken
Framtiden
Vårutflykt med bil.
Ådalen
Utflykt
Fasta Förbundet S Reseminnen. Muraregatan 30, Halmstad
Aktiv och Trofast
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellbystrand
Fasta Förbundet
Utflykt.
Ådalen
Midsommarfest. Stationshuset, Åled

15 april 18.00
16 april 19.00
21 april
22 april
22 april 15.00
26 april 19.00
28 april 09.00
29 april
29 april
2 maj
6 maj
7 maj
10 maj

14.00
15.00
19.00
14.00
19.00
19.00

12 maj 19.00
20 maj 07.00
20 maj 8.00

Kan beställas gratis
från IOGT-NTO-butiken
på www.iogt.se, eller beställas från IOGT-NTO
direkt, tel 08 - 672 60 00.
De har även rapporter
om punktskatter och alkoholens kostnader samt
annat informationsmaterial.

S Aktivitet/plats

Datum Tid

20 maj
21 maj
23 maj
24 maj
30 maj
3 juni
4 juni
17 juni
18 juni
21 juni

17.00
19.00
18.30
19.00

19.00
19.00
19.00

Aktiviteter märkta med S är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

Aktiviteterna finns även på

www.iogt.se/halland

”Sommar-jobba” på Kuggaviksgården

Café Solvik på Kuggaviksgården
6

Under sommarmånaderna bedriver Kuggaviksgården café i
kökshuset på Solvikskolonin. Cafét sköts ideellt av Kuggaviks
Vänner. Cafét håller öppet på eftermiddagarna och ”jobbet”
består i att servera kaffe, the, våfflor, smörgåsar, glass m m.
Det utgår ingen lön i pengar, men i gengäld kan du möta trevliga människor och ha en härlig vecka med sol och bad vid ett
av västkustens smultronställen.
Kontakta Kuggaviksgårdens föreståndare Ann-Sofi Fritzson,
tel 0340 - 65 12 85, för närmare information.

IOGT-NTO Halland

Anmälan till distriktsårsmöte och vårsupé, Åsa den 14 april 2007
Antal

S:a kronor

………. Lunch (65 kr) på Kuggaviksgården …………….
………. Eftermiddagskaffe (25 kr)

…………….

………. Vårsupé (125 kr)

…………….

Totalt kr

…………….

Skicka anmälan senast den 3 april 2007 till
IOGT-NTO Halland, Box 175, 311 22 Falkenberg,
eller faxa till 0346 - 845 75,
eller e-posta till info.iogtntohall@telia.com.
Det går också bra att anmäla sig på www.iogt.se/halland/årsmöte2007.

Lunchen betalas kontant på Kuggaviksgården. Övriga biljetter hämtas och betalas kontant på arrangemanget.

Namn: ………………………………………………….………………………………
Adress: ………………………………………………………...………………….

Tel: …………………………….

Förening: …………………………….

Postadress: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Behov av särskild kost: …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bussresa till

Distriktsmästerskap i

Saltön
Saltön, finns den på
riktigt? Jo, men egentligen heter den Skaftö och
består av samhällena
Grundsund och Fiskebäckskil och Rågårdsvik.
Har man tur när man
kommer till Grundsund
ligger TV-stjärnan Morris
på bordet utanför ICA. I
TV-serien heter han
Clinton och tillhör McFies. På Grundsund ligger
också bl a krogen Lilla
Hunden, men i verkligheten står det ”Pelles
Rökeri” på skylten.
Till dessa miljöer
ordnar IOGT-NTOföreningen Brofästet i
Falkenberg en bussresa
måndagen den 18 juni
2007. Förutom bussåkande ingår också en 2 ½
timmes tur i Evert Taubes farvatten med M/S
Ellösfjord.
Anmälan senast den
13 maj till:
• Ingrid Troedsson,
tel 0346 - 71 15 96
• Marianne Karlsson,
tel 0346 - 232 21,
Som också lämnar mer
information om resan,
pris med mera.

BOULE
lördagen den 12 maj 2007 med början kl 11.00
på Annies gård i Haverdal
IOGT-NTO Halland i samarbete med IOGT-NTOföreningarna Fasta Förbundet och Ådalen anordnar DM i boule och inbjuder härmed samtliga
IOGT-NTO-, UNF- och Junis-medlemmar i Halland
att delta.
Tävlingen spelas som dubbel, där varje spelare deltar med tre klot. Egna spelklot medtages. Några
omgångar klot kan tillhandahållas.
Mästerskapet spelas som utslagstävling i lag om
två spelare och genomförs i enlighet med Svenska
Bouleförbundets regler.
Startavgift per spelare:
20 kr (IOGT-NTO:are)
10 kr (UNF:are och Junisar)
Lunch- och kaffekorg medtages (ingen servering ordnas av IOGT-NTO).
Deltagaravgiften betalas kontant på tävlingsdagen.
Anmälningar, som av kostnadsskäl är bindande, skall vara IOGT-NTO Halland,
Box 175, 311 22 Falkenberg, tillhanda senast den 2 maj 2007. Anmälan kan också
göras via fax (0346 - 845 75), e-post (info.iogtntohall@telia.com) eller på IOGTNTO Hallands hemsida (www.iogt.se/halland/boule).
Åskådare, supporters, hejaklackar och fan-klubbsmedlemmar förhöjer stämningen
och välkomnas särskilt.

Hjärtligt välkomna!
till en tävling där alla – oavsett ålder, kön eller ev handikapp –
kan delta på lika villkor.

Fasta Förbundet

Ådalen

Bertil Knutsson, ordf

Jan Fryklund, ordf

IOGT-NTO Halland

IOGT-NTO Halland
Ulf Johansson, ordf
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B
Avsändare

Box 175
311 22 Falkenberg

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

Foto: Pangbild/Sunna

Alkohol är en maktfråga!

D

et är temat för den
alkoholpolitiska konferens- och föreläsningsturné som IOGT-NTO arrangerar till närmare 20
platser under våren. Som
föreläsare har Gudrun
Schyman engagerats.
– Jag vill avmoralisera
alkoholfrågan och istället
politisera den. Vilken alkoholpolitik vi har och vilka
perspektiv vi utgår ifrån
påverkar omfattningen av
såväl alkoholism som andra
alkoholproblem, säger
Schyman.
– För mig finns det en
poäng i att samarbeta med
IOGT-NTO som redan för
100 år sedan förde kampen
mot alkoholen och de ekonomiska intressen som vill
öka konsumtionen, menar
hon.
Vitaminer
– Vi tror att vårt samarbete med Gudrun Schyman kan fungera som en
vitamininjektion i opinionsbildningen lokalt, menar Sven-Olov Carlsson,
förbundsordförande i
IOGT-NTO.
– Det behövs en alkoholpolitisk debatt för att
inte barn till missbrukare,
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offer för alkoholrelaterat
våld och offer för rattfyllerister ska glömmas bort.
– Vår ambition är att
stärka det kommunala alkoholpolitiska arbetet.
Kommunerna har makt
och möjligheter att minska
de alkoholrelaterade problemen, avslutar Carlsson.

Måndagen den 14 maj,
alltså i Folknykterhetens
vecka, landar Gudrun
Schyman i Halmstad.

[

Gudrun Schyman kommer till
Halland för att sätta fart på
den alkoholpolitiska debatten.

Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (c):

”Låt medlemsstaterna bestämma över införselkvoterna”
– Vi måste själva få bestämma över våra införselkvoter. Regeringen måste driva
frågan om ett federalistiskt EU där varje medlemsstat själva få besluta över sina egna
kvoter. Utan rimliga införselkvoter är det svårt att föra en effektiv nationell alkoholpolitik! Det sade socialutskottets ordförande Kenneth Johansson, när han den 2
mars talade för Skånes läns nykterhetsförbund. I sitt anförande berörde han vikten
av minskade införselkvoter och ett ökat EU-engagemang för en bättre folkhälsa.

Kenneth Johansson (c)

I Europa har vi den i
särklass högsta alkoholkonsumtionen i världen med
våra 11 liter per vuxen vilket leder till att uppskattningsvis 23 miljoner européer är alkoholberoende
och att 195 000 dödsfall
årligen orsakas av alkohol.
Med en svensk kraftansträngning under Sveriges
EU-ordförandeskap 2009
skulle vi kunna komma en
bit på väg. Det är då dags

IOGT-NTO Halland

att revidera och vässa den
gemensamma europeiska
alkoholstrategin.
– EU måste bli tydligare och skarpare om alkoholproblemen ska kunna
tacklas. 2009 har Sverige
chansen att sitta i förarsätet och leda detta arbete.
Det vore dumt att inte ta
den chansen, avslutade
Kenneth Johansson sitt
anförande inför några av
grannlänets nykterister.

