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Förebyggarmetoder

Rådhustorget i Falkenberg.

Foto: Leif Arne Gustavsson

Förebyggeri i Falkenberg

S

edan kongressen i Stockholm 2001 har IOGT-NTOs verksamhet delats in i tre
grenar: alkohol- och narkotikapolitiskt arbete, socialt arbete och förebyggande
arbete. För vart och ett av dessa ben har förbundsstyrelsen utsett ett särskilt utskott och nu vill det förebyggande utskottet pröva teorier och metoder i praktiken.
Därför har tio orter spridda över landet utsetts till utvecklingsorter för IOGT-NTOs
förebyggande arbete. Falkenberg har blivit en av dessa orter.

IOGT-NTO har en rad
förebyggande metoder i
portföljen. Föreläsningen
Internetresan, föräldraprogrammet Stark & klar,
skolprogrammet Våga, studiecirkeln Ung och kung
samt forumteatern Föäldrafällan är några exempel,
varav flera redan är prövade eller på gång i Falkenberg. Dessutom finns det
ett starkt intresse från kommunledning och kommunens drogsamordnare att
förstärka det drogförebyggande arbetet i Falkenberg
och därför välkomnar man
IOGT-NTOs satsning.
Målet är att inom ett
överskådligt geografiskt
område undersöka på vilket
sätt olika metoder i det förebyggande arbetet når bäs-

ta samverkan, leder till
minskat antal riskbeteenden
såväl bland ungdomar som
bland vuxna samt färre alkoholskador. Avsikten är
också att etablera verksamheter riktade till vuxna tillsammans med andra aktörer inom det förebyggande
arbetet. Erfarenheterna
skall sedan kunna tjäna som
förebild och inspiration för
andra.
Utvecklingsarbetet skall
pågå i ett och ett halvt år
med start hösten 2004. Tiden fram till dess kommer
att ägnas åt tillskapande av
en lokal projektgrupp och
planering för kick-off i augusti. Hur arbetet framskrider kommer löpande att
dokumenteras och presenteras på regionala seminarier

samt nästa års kongress.
Övriga utvecklingsorter
är Jönköping, Växjö, Karlstad, Falun, Svenstavik,
Arjeplog, Ronneby, Nybro
och Vännäs.
Leif Arne Gustavsson
Ryske barytonsångaren

Jurij Alexander
sjunger ryska folksånger och
svenska visor på musikkväll

1 juli kl 19.00
på Kuggaviksgården
Allsångs- och musikkvällar kl 19.00
på Kuggaviksgården, Åsa
Â 1/7 Â 8/7 Â 15/7 Â 22/7 Â 29/7
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Europeisk alkoholpolitik:

Behövs det någon sådan?
Med anledning av det stundande valet till EU-parlamentet hade IOGT-NTO Halland
inbjudit riksdagspartiernas regionala organisationer att delta i ett estradsamtal om
europeisk alkoholpolitik i anslutning till IOGT-NTOs distriktsårsmöte. Förhoppningen
var att partierna skulle ställa upp med någon som kandiderar till en plats i europaparlamentet. Det var endast Moderata samlingspartiet, som skickade sin halländske
kandidat, förre riksdagsledamoten Carl-Fredrik Graf.

UNF
växer
Till att börja med har i
varje fall distriktsstyrelsen vid årets distriktsmöte i Holms bygdegård
den 17 april utökats från
fyra till sju ledamöter.
Ordföranden Sara-Marie
Pettersson, Varberg, omvaldes.
Styrelsen i övrigt består av vice ordförande
Elisabeth Larsson, Falkenberg, sekreterare Lina
Eriksson, Varberg, kassör
Ulf Johansson, Halmstad,
samt ledamöterna Karl
Höijer, Åsljunga, Caroline
Granqvist, Åled, och Veronica Sjöberg, Hyltebruk.
UNF i Halland skall aktiveras bl a genom fler distriktsarrangemang och
målet är att bli 100 betalande medlemmar och ha
minst tre aktiva föreningar.
Leif Arne Gustavsson

Kristdemokraterna ställde upp med Lars Gustafsson och Folkpartiet med
Jan Ertsborn, båda halländska riksdagsledamöter.
Vänsterpartiet representerades av Daniel Hansson från
Ung Vänsters distriktsstyrelse. Centerpartiets representant tvingades lämna
återbud dagen innan årsmötet. Socialdemokraterna
hade inte någon ledig p g a
att tillfället sammanföll
med deras egen s k tillväxtkongress. Miljöpartiet svarade inte på inbjudan.
I panelen (fr v): Lars Gustafsson (kd), Carl-Fredrik Graf (m),
Mötet med politikerna Daniel Hansson (v) och Jan Ertsborn (fp).
Foto: Leif Arne Gustavsson
stod först på dagordningen
på IOGT-NTO-årsmötet.
Samtalet leddes av IOGT- dock samtidigt att det kom- Sverige lämnar medlemskaNTOs förbundskonsulent mer att försvåras om EU- pet för att kunna bedriva en
Peter Moilanen, som inled- konstitutionen i framtiden egen alkoholpolitik och
de med att beskriva de se- kommer att tillåta beslut bevara välfärden.
En sak som debattörernaste årens utveckling på med enkel majoritet utan
alkoholområdet. T ex har möjligheter till enskilda na dock verkade vara överalkoholkonsumtionen ökat länders veto. Lars Gustafs- ens om är att det personliga
med 25 procent sedan Sve- son ville inte heller se sänk- ansvaret är viktigt för att
rige blev medlem i den eu- ta alkoholskatter men var begränsa alkoholskadorna.
ropeiska unionen. 2003 orolig för att en viss sänkLeif Arne Gustavsson
ökade konsumtionen med 4 ning av skattenivån skulle
procent och var vid senaste komma. Jan Ertsborn ville
årsskiftet uppe i 10,3 liter inte heller sänka alkoholren alkohol per person över skatterna och konstaterade
Kustvärnet
15 år. Om utvecklingen att det finns många i riksdaMedlemstidning för IOGT-NTO Halland. Kustvärnet
tillåts fortsätta kommer gen med samma uppfattdistribueras kostnadsfritt till alla IOGT-NTOs (inkl
svenskarna om tio år att ning.
SPHF) och SLNs medlemshushåll i Hallands län.
Samtliga i panelen,
vara det folk som dricker
utom Carl-Fredrik Graf, var
mest i Europa.
Tidningens adress
även
för
en
höjning
av
de
Kustvärnet, IOGT-NTO, Box 175, 311 22 Falkenberg
Oenigt om skatterna
minimiskattenivåer
för
alCarl-Fredrik Graf uttaE-post: info.iogtntohall@telia.com
lade bl a sig för en sänk- kohol (mininivån för skatt
Redaktör, lay-out och ansvarig utgivare
ning av alkoholskatterna på vin är 0), som fastställts
Leif Arne Gustavsson, tel 0346 – 164 90
för att komma till rätta med inom gemenskapen. De
Tryck: Hallands Nyheters Civiltryckeri, Falkenberg
de folkhälsoproblem den borgerliga företrädarna såg
ISSN 1401-0240
dock
möjligheter
att
arbeta
ökande alkoholkonsumtionen i Sverige medför. Dani- mot alkoholen genom medUtgivningsplan
el Hansson menade tvärt lemskapet i EU. Den uppManusstopp
Utgivningsdag
emot att det är fullt möjligt fattningen delades däremot
Nr 3 - 2004 13 augusti
14 september
att bibehålla nuvarande inte av Daniel Hansson,
Nr 4 - 2004 29 oktober
30 november
skattenivå om vi bedriver som ansåg att man kan ha
Nr 1 - 2005 Ej fastställt
Ej fastställt
en aktiv alkoholpolitik i samarbete mellan länderna
Nr 2 - 2005 Ej fastställt
Ej fastställt
Sverige. Han påpekade ändå och att det är bäst att
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Sansanee Pongthong och
Metawut Panyasattho

N

ej, det är inte Tryckfels-Nisse som varit
framme. De heter nämligen så, de båda utbytesstudenterna från universitetet i Chombung. Sedan
slutet av mars är de i Sverige med bas hos värdfamiljer i Getinge resp Mellbystrand. Några dagar före
midsommar återvänder de
tillbaka till sina studier i
Thailand.
De första veckorna har
de mest ägnat åt att träna
upp sin engelska med hjälp
av en privatlärare i Halmstad. Därefter gjordes en
tillfällig men planerad flytt
till universitetet i Växjö för
att delta i en 5-poängskurs
om integration. I klassen
ingår elever från en rad olika länder.
Sverigevistelsen avslutas
med några dagar i Stockholm, men dessförinnan är
de ytterligare ungefär tre

H

Svåra namn på thai. Därför har de vänligheten att låta oss
använda enklare smeknamn. Fr v ”Bo” (Sansanee) och
”Net” (Metawut).

veckor i Halland.
Som traditionen bjuder
medverkade utbytesstudenterna även på IOGT-NTOs
distriktsårsmöte, där de
gjorde en kort presentation
av sig själva och även bjöd
på en liten dansuppvisning.
Leif Arne Gustavsson

Säkert
klubbat

Foto: Leif Arne Gustavsson

För fulla
halsar

E

gon Edström, Halmstad, fick förtroendet
att leda IOGT-NTO
Hallands distriktsårsmötesförhandlingar. Med van
hand och humor lotsade
ombuden genom mötet.
Men istället för att använda
distriktets stora och tunga
ordförandeklubba stoppade
Egon ner handen i kavajens
innerficka och plockade
fram en något mindre variant, nämligen en klubba
han ärvt av sin far. Den
ordförandeklubban är ursprungligen tillverkad vid
förra sekelskiftet till den
numera upphörda NTOlogen 633 Segerfanan i
värmländska Stömne, där
Egon växte upp. Tidigare
har såväl Egons far som

Aktiva
lärare

S
Foto: Leif Arne Gustavsson

farfar använt den och den
har alltså följt Egon från
barndomen. Då satt han på
första bänken i ordenshuset, som han också bodde i
eftersom pappan var vaktmästare, och följde NTOmötena.
Jag använder den här klubban bara i nykterhetssammanhang, berättar Egon,
som också är aktiv inom
många andra föreningssammanhang, t ex som ordförande i Halmstads Idrottshistoriska Förening.
Leif Arne Gustavsson

tärkta, inte av alkohol, men av förra
sommarens framgångar
med allsångskvällar under den ståtliga boken i
trädgården till Godtemplargården i Falkenberg
blir det fortsättning även
denna sommar.
Sex torsdagar spelar
Kalle med husbandet upp
till allsång ledd av KarlGustav Rosén. Varje gång
bjuds det även på gästartister. Dessutom blir det
en extra tisdagsföreställning med Jönköpings
Strängmusikkår, som
sjunger gamla läsarsånger.
Det lär bli trångt.

IOGT-NTO Halland

allands distrikt av
SLN (Sveriges lärares nykterhetsförbund)
har höll sitt årsmöte i
samband med att IOGTNTO samlats för samma
ändamål i Holms bygdegård den 17 april.
Ur verksamhetsberättelsen för 2003 kan nämnas: N-bladet har kommit
ut med 2 nummer, som
sänts ut till skolpersonal
och medlemmar i Halland.
Verksamheten var organisatoriskt vilande från ordinarie årsmötet i april 2003
till ett extra årsmöte i oktober. Detta på grund av
att SLNs förbundskongress beslutade att lämna
det nära samarbetet med
IOGT-NTO. Hallandsdistriktet var emot detta beslut. Efter extra årsmötet
har Ungkurser på Kuggaviksgården planerats och
en sådan kurs har genomförts i år.
Till styrelse valdes
ordförande Lars Hammar,
Harplinge, vice ordförande Anita Franzén, Kungsbacka, kassör Bengt Andersson, Falkenberg, sekreterare Bertil Karlsson,
Simlångsdalen samt Börje
Nordwall, Vessigebro, och
Anneli Hammar, Harplinge.
Hallands distrikt fortsätter att ha tät kontakt
m e d IO G T -N T O i
Halland.
Vid årsmötet avtackades två avgående ledamöter i styrelsen – Nils Andersson, Varberg, och
Egon Edström, Halmstad.
Egon Edström valdes till
hedersledamot i Hallands
SLN.
Bertil Karlsson
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Lugna gatan och fullt i Holm

H

olms
bygdegård
var målet för 100
nykterister lördagen den
17 april 2004. De flesta
tog sig dit för att vara
med på IOGT-NTO
Hallands distriktsårsmöte,
men även JUNIS (IOGTNTOs Juniorförbund), UNF
(Ungdomens Nykterhetsförbund)
och
SLN
(Sveriges Lärares Nykterhetsförbund) passade på
att ha sina årsmöten på
samma plats samma dag. Närmare 100 deltagare lyssnade på förbundskonsulent PeFör en del blev det alltså ter Moilanen på IOGT-NTOs distriktsårsmöte.
Foto: Leif Arne Gustavsson
lite hektiskt med flera årsmöten nästan samtidigt. ett estradsamtal om europe- UNF behöver dessa pengar
Värd för alla mötena var isk alkoholpolitik med in- för att kunna satsa framåt
IOGT- NTO- för enin gen bjudna politiker (se särskild och på nytt få igång en funVega i Holm.
artikel). Parentation hölls gerande verksamhet, såväl i
Efter inledande väl- av Bengt Gustafsson med föreningar som i distriktet.
komsthälsningar av Vegas finstämda musikinslag på I övrigt framkallade förordförande Sven Torin och tvärflöjt av Kristina Torin.
handlingarna inte några
distriktsordförande Bengt
Årsmötesförhandlingar- större diskussioner, utan
Gustafsson (som också är na flöt lugnt under Egon årsmötet gillade utan debatt
medlem i Vega) berättade Edströms, Halmstad, led- de förslag som distriktsstyIngvar Pernebo, Halmstad, ning. En motion från relsen presenterade. De
om hur utbytesverksamhe- IOGT -NTO -förenin gen enda gånger det hakade upp
ten med studenter från uni- Framtiden i Falkenberg om sig lite var vid valen av leversitetet i Chombung att överskottet från bingo- damöter till styrelsen för
(utanför Bangkok) utveck- verksamheten i Himle en- Nykterhetsfolkets länsarlats och att NBV Halland dast borde gå till JUNIS kiv, till vilket valberedningfått särskilda medel för att och IOGT-NTO, eftersom en inte hade lyckats hitta
arbeta fram en modell för UNF idag inte tycks ha nå- kandidater, samt just valbeinternationella studiecirk- gon verksamhet i distriktet, redning.
lar.
avslogs. Distriktsstyrelsen
Leif Arne Gustavsson
Därefter genomfördes menade i sitt yttrande att

Distriktsstyrelse
Ordförande
Bengt Gustafsson, Holm
Vice ordförande
Anneli Hammar, Harplinge
Sekreterare
Gun Karlsson, Ullared
Kassör
Ulf Johansson, Halmstad
Studieledare
Asta Berg, Laholm

Ett kliv framåt med
alla tre benen

 Utbytesverksamhet med
Thailand
 Bingo ordnas i Björkgården, Himle
 BingoLotto och andra
lotterier administreras
för distriktet och till föreningarna
 Medlemsantalet i IOGTNTO Halland
skall inte
minska

 Utbildning om Prime
for life
 Föreläsningar för föräldrar och mödravården
 Nätverk för nyktra stuDen arbetsplan som antogs på distriktsårsmötet utgår
denter etableras
från den mål– och verksamhetsinriktning, som fastställts  Våga-programmet
på IOGT-NTOs kongress. Nedanstående aktiviteter skall  Medlemsvärvning
genomföras i Halland under 2004 och 2005.
Stödfunktioner
 Marknadsföring på olika
Socialt arbete
Alkohol– och narkotisätt
 Stimulera så att lokalt
kapolitiskt arbete
 Halländsk IOGT-NTOförankrad verksamhet
 Möten med politiker på
hemsida på Internet
startas
central, regional och
 Kustvärnet ges ut
 Medlemsvärvning
kommunal nivå
 Forum för anställda och
 Föreläsningar för politiarbetsledare/arbetsgivaFörebyggande arbete
ker och andra socialt
re anordnas
 Stark & klar utvecklas
engagerade
 Föreningsordförande SANT-lägerverksamhet
 Produktion av elektroträff
i samverkan med Kugniskt nyhetsbrev
 Initiativ till målgruppsgaviksgården
 Folknykterhetens vecka
anpassad verksamhet
 Utvecklingsarbete i Fal Medlemsvärvning
kenberg
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Valen:

IOGT-NTO Halland

Ledamöter i
distriktsrådet
Anneli Hammar
Ulf Johansson
Revisorer
Owe Hellberg, Falkenberg
Conny Benjaminsson, Falkenberg (nyval)
Ombud till Våra Gårdars
ombudsmöte
Ulf Johansson, Halmstad
Valberedning
Robert Lychou, Varberg
Georg Eriksson, Halmstad
(nyval)
Styrelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv
Ordförande
Andreas Modin, Borås
Ledamöter
Bengt Lindqvist, Halmstad
Allan Berg, Halmstad
Bengt Svensson, Slöinge
Asta Berg, Laholm (nyval)
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Lustigt på ostkusten

F

ör femte året sätter IOGT-NTO Hyltebruk upp
ett folklustspel i midsommarveckan på utescenen
vid Tiraholms säteri vid Bolmens strand.

Årets uppsättning har
fått namnet ”Fint ska det
va, sa fru Vridenstolpe”
skriven av Totte Ljunggren. Medverkande på
scen i år är Sören Bjärnborg, Totte Ljunggren,
Annelie Ljungqvist, Peter
Henningsson, Rosiann
Robertsson och Jahn
Stenström.
Fem föreställningar är
planerade.

Biljetter till
Fint ska det va,
sa fru Vridenstolpe
bokas hos Tiraholms fisk,
tel 0371 – 640 19.

Föreställningar
Onsdag 23/6 kl 19.00
Lördag 26/6
kl 15.00 och 18.00
Söndag 27/6
kl 15.00 och 18.00
För större grupper kontakta
Anna och Jahn Stenström,
tel 0345 – 108 09.

Tiraholms fisk har också en
restaurang där man kan äta fisk
direkt hämtad från Bolmen. Så
varför inte prova en friterad gös eller
kanske en gäddburgare. Bokning av bord i restaurangen görs
enklast på ovanstående telefonnummer.
Besök gärna Tiraholms egen hemsida på Internet:
www.unnaryd.com/tiraholm

Kräftskiva
Lördagen den 7 aug 2004
Anmälan till Berit (0322-129 10)
eller Ös-

Kuggaviksgården, tel 0340 – 65 12 85

Titta in i vårt arki v …

J

Del 5

a, så lyder ju min slogan. Och då gjorde jag det
naturligtvis. Oj, vilken upplevelse det var att få plöja
ner i gamla handlingar och riktigt få bli ett med dåtiden. Alltid spännande – men den här gången blev besöket en riktig höjdare!

Jag hade fått ett tips om
att det i arkivet skulle finnas av logen 2216 Ådalen
år 1923 utgivna handskrivna tidningar! Och vilka tidningar sedan! Det lär finnas
fler, men just den här gången fastnade jag för denna
underbara avisa som kom
ut tre gånger per år i en 16
sidor tjock tidning i A3format. Välskriven, rolig,
underhållande och omfattande det mesta av den tidens begivenheter i och
omkring Åled.
Det hela startade som
en studiecirkel – naturligtvis – och mynnade ut i denna tidning till glädje för
alla Åledsbor – inte minst
idag – 80 år senare. Där
skrevs om ”de politiska
partiernas upplysningsmöjlighet”. Om kvinna i Åled
som trots att hon nu fått sin
rösträtt ”ej hade så stor lust
för ansträngande tankearbete”. Där behandlades ämnet ”Åledsbon som han är
och borde vara”. Simon i
Sälle tyckte i sin inlaga till
tidningen att Åledsbon ”är
snäll och hygglig och har
alla utsikter att även framdeles bli trevlig, blott om
han kunde hålla hjärnan i
styr – ty när sågspånen i
hjärnan blir våt så kan det
lätt bli självantändning”.
”Front mot mörkermännen” skrevs det ofta
om. Det vill säga protester
mot att så få vanliga Åledsbor ej fick möjligheter till
att studera.
Att hitta byn Åled på
kartan var tydligen ganska

IOGT-NTO Halland

så enkelt ty enligt tidningen
låg den ”i en håla vid Anderssons kiosk runtomkring
anslagstavlan”. Pensionat
fanns med rum för uthyrning ävensom ett café.
Takhöjden i caféet var
emellertid så låg
att
”endast pepparkakor och
kex” kunde serveras.
Kvinnans ideal
Tidningen gjorde också
en enkät kallad ”idealet”,
där traktens unga damer
vittnade om hur mannen i
deras liv skulle se ut! Hör
här: ”Han skall ha tjockt
helst krulligt mörkt eller
brunt hår, mörka, antingen
outgrundliga eller melankoliska ögon, mörk hy och
utseendet skall verka käckt
och framfusigt men ridderligt. Han skall endast säga
ifrån högst 2 gånger (!) o s
v, o s v.” Månne har denne
av Åledskvinnors skapade
ideal till man sin motsvarighet idag ?
Det sias också i tidningen om Åleds framtid där bl
a Einar ”gärna såge sig
själv som kommissarie
över Tönnersjö härad i
Sovjet-Sverige”! Om än
inte Einars önskan till fullo
gått i uppfyllelse ännu, så
har i alla fall min vision om
vårt arkivs värde som underhållning, lärdom och
kunskapsmättande ytterligare stärkts, tack vare en
handfull driftiga Åledsbor i
början på 1920-talet!
Så tro mig – det lönar sig
att som jag titta in i vårt
arkiv, tycker Bengt
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Forumteater om föräldraroll

T

eatergruppen Solvere turnerar Sverige runt med sin forumteaterföreställning
Föräldrafällan. Första veckan i maj landade gruppen i Falkenberg för att ge fyra
föreställningar för föräldrar till elever i femman till sjuan. Sammanlagt mötte de närmare 100 personer Föräldrafällan är en av pusselbitarna i IOGT-NTOs förebyggande
verksamhet. Det är också IOGT-NTO, som tillsammans med Mentor Sverige, beställt
uppsättningen. De fyra föreställningarna i Falkenberg arrangerades av Falkenbergs
kommuns samordnare för drogförebyggande arbete Louise Klintefjord i samverkan
med IOGT-NTO.
Innan teaterförställningen tar sin början värmer Solvere upp publiken
med några presentationslekar och enkla värderingsövningar. Genom att
byta plats eller ställa sig i
vissa hörn, beroende på
vad man tänker och tycker
om olika saker, tvingas
deltagarna ta ställning till
olika påståenden. Det gäller nämligen att få publiken aktiv. Syftet med forumteatern är att publiken
skall engagera sig i händelsernas utveckling och
hjälpa skådespelarna
framåt i handlingen. Det
går till och med bra att
själv hoppa in i rollen på
den obefintliga scenen.
Solvere framför sitt teaterstycke på golvet för att det
ska gå lätt för publiken att
styra och bestämma.
Svåra beslut
Basen i pjäsen är två
familjer, vars tonåriga son
respektive dotter bestämt
sig för att åka till Hultsfredsfestivalen. Ett beslut
som inte riktigt gillas av
någon av familjerna, varav
den ena endast består av
sonen och den ensamstående mamman. I den andra familjen finns förutom
dottern en temperamentsfull mamma och en rädd
och försiktig, för att inte
säga mesig, pappa. Hultsfredsresan angrips på olika
sätt i de båda familjerna
och hur det sedan slutar
beror på publikens synpunkter.
Leif Arne Gustavsson
Solvere (latin) = lösa
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Teatergruppen Solvere sätter sin publik i dilemma. Hur
gör man som förälder i olika
situationer?
Foto: Leif Arne Gustavsson

Motsägelsefullt

I

nför stundande val till EU-parlamentet var det EUtema på IOGT-NTOs kampanj under Folknykterhetens
vecka. IOGT-NTO Hallands ordförande Bengt Gustafsson
höll tal vid Hallandsgården på Galgberget i Halmstad på
Kristi himmelfärdsdagen och gav där förklaringen till
budskapen på affischerna och flygbladen.
Det är EU:s fel!
Sedan Sverige blev
medlem i EU har alkoholkonsumtionen i landet ökat
snabbt – med en hel tredjedel på så kort tid, även i
historiskt perspektiv. På
grund av medlemskapet har
Sverige bl a sänkt såväl ölsom vinskatt, öppnat Systembolaget på lördagar
och infört självbetjäning,
tagit bort reklamförbudet
och tvingats höja införselkvoterna.
– Vi måste inte bara
hänga med denna kapplöpning mot botten, menade
Bengt Gustafsson och konstaterade att folkhälsominister Morgan Johansson
verkar redo att driva alkoholfrågorna i Europa. Han
berömde även moderaterna,
som vill ge tull och polis de
medel de behöver för att
förhindra att alkohol – småskaligt och storskaligt –
säljs vidare illegalt i Sverige.
Att driva folkhälsofrågor i EU är ingen omöjlighet. I Tyskland införs en

extra skatt på alkoläsk med
hela 8 kr för en flaska på 33
cl, Polen har höjt alkoholskatten, Storbritannien inför avgiftsmärkning på alkoholen för att visa att skatten är betald och därigenom
komma åt smugglingen och
i Frankrike visar man inte
sportevenemang där alkoholreklam förekommer i
televisionen.
Bengt Gustafsson och
IOGT-NTO vill se Sveriges
politiska företrädare kämpa
för tre punkter i unionen:
• Möjliggör en hög ambitionsnivå inom alkoholpolitiken! Alkohol är inte
en vara vilken som helst.
• Höj minimiskatten på
alkohol i EU!
• Sänk införselkvoten för
personligt bruk!
Skyll inte på EU!
– Det är lätt att tro, eller
skylla på, att vi står maktlösa inför EU-direktiven. Så
är inte fallet. Det finns en
hel del som våra kommunpolitiker kan göra för att
motverka ungdomsfylleri,
våld och alkoholism, fort-
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Distriktsordförande Bengt
Gustafsson talade på Folknykterhetens dag i Halmstad. Foto: Leif Arne Gustavsson

satte Bengt Gustafsson och
gav en del exempel.
Antalet serveringstillstånd har fördubblats sedan
1988. Så många kan inte
behövas och kommunerna
måste lägga mer energi och
resurser för att förbättra
tillsynen och dra in tillstånden för de som inte sköter
serveringen på ett ansvarsfullt sätt. En sak som måste
åtgärdas är överserveringen
på krogarna, d v s att överförfriskade personer serveras trots att lagen inte tillåter det. Vidare måste insatser göras för att stoppa
langningen och att upprätthålla åldersgränsen. UNFs
ölköpstester visar gång efter annan att det inte är några större problem att köpa
folköl innan 18-årsåldern
uppnåtts.
IOGT-NTO lägger sig i
(Forts. på sidan 8)

Kustvärnet

Föreningarnas program
I brist på rapporter från
föreningsverksamheten i Halland
publiceras denna gång en glad
bulletin om IOGT-NTOs
kamratstödsverksamhet

Berikande
I två år har IOGT-NTO och
Ödeshögs kommun samarbetat kring kamratstödsverksamhet. IOGT-NTOs
kamratstödsförening har
blivit en värdefull samarbetspartner till socialtjänsten och tillsammans har
man hittat nya sätt arbeta
och nå ut till berörda grupper. Några av de aktiviteter
som genomförts är alternativt julfirande, nattvandringar, preventionskurser för f d
missbrukare och annonskampanjer. Kamratstödet är
också en röst i den lokala
drogdebatten och har sett till
att diskussionen kring nykterhet och droger hålls vid
liv.
– Samarbetet har varit
berikande på många sätt och
jag vågar påstå att Ödeshögs
kommuns arbete med missbruksfrågor har förändrats
och utvecklats i positiv riktning i många avseenden,
säger kommunens socialchef Bengt Andersson.
Kamratstöd kan se ut på
många sätt. Här följer några
exempel:
 Kamrater som finns till
hands för den som försöker leva ett drogfritt liv
 Stöd för att orka starta
om
 Nykter fritid bland vänner med studier och gemenskap
 Någon som ringer och
påminner om föreningsmötet och erbjuder sällskap dit
 Familjeklubb
 Frukostträffar för ensamma
 Bio/teater tillsammans
 Läger för barn till missbrukare
 Boende för missbrukare
 Uppsökande verksamhet

Datum
14 juni
23 juni
25 juni
25 juni

Tid
14.30
18.00
15.00
18.00

Förening
S
Fasta Förbundet
Ådalen
Magnus Stenbock
Falkenbergskretsen

25 juni
27 juni
28 juni
1 juli

15.00

Magnus Stenbock
Västkusten
Fasta Förbundet
Framtiden
S

14.30
19.00

1 juli
4 juli
8 juli

19.00
19.00

Magnus Stenbock
Aktiv och Trofast
Framtiden
S

15 juli
15 juli

19.00
19.00

Magnus Stenbock
Framtiden
S

18 juli
18 juli
22 juli

18.00
19.00
19.00

Vega
Ådalen
Framtiden

24 juli
29 juli

19.00
19.00

Magnus Stenbock
Framtiden
S

3 aug

19.00

Framtiden

S

4 aug
5 aug

19.00
19.00

Ådalen
Framtiden

S

6 aug
12 aug
16 aug
22 aug
29 aug
1 sept
4 sept
4 sept
5 sept

19.00
19.00
14.30
13.00

Brofästet
Magnus Stenbock
Fasta Förbundet
Ådalen
Nissadalen
Västkusten
Framtiden
S
Ådalen
Falkenbergskretsen

19.00
09.00
14.00
15.00

5 sept 13.00
9 sept 19.00
10 sept 13.00

Vega
Magnus Stenbock
Brofästet

12 sept
12 sept
16 sept
18 sept
19 sept

Framtiden
Aktiv och Trofast
Fasta Förbundet
Framtiden
Ådalen

16.00
19.00
09.00
19.00

S

S

S

Aktivitet/plats
Utflykt till Lintalund
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
Midsommarfest i Lynga
Midsommarfirande. Sill, potatis och jordgubbar medtages.
Ätraforsgården
Traditionsenligt midsommarfirande. Lynga
Teatertur till Tiraholm
Utflykt med "Historier från Åsen". Utsikten, Hallandsåsen
Musik och sång i sommarkväll med Vessigebro Dragspelsklubb.
Godtemplargården, Falkenberg
Lyngakul 1. Lynga
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Aftonv 8, Halmstad
Musik och sång i sommarkväll med en av Göingeflickorna, Barbro
och Lars Svensson. Godtemplargården, Falkenberg
Lyngakul 2. Lynga
Musik och sång i sommarkväll med Lasse Dahlqvist med Göte.
Godtemplargården, Falkenberg
Sommarmöte hos Torins, Fotstad
Grillafton. Stationshuset, Åled
Musik och sång i sommarkväll med Martin o Ellinor.
Godtemplargården, Falkenberg
Sommarfest med grillning
Musik och sång i sommarkväll med Lagabygdens nyckelharpor.
Godtemplargården, Falkenberg
Musik och sång i sommarkväll med Strängmusikkåren, Jönköping.
Godtemplargården, Falkenberg
Kubbspel. Stationshuset, Åled
Musik och sång i sommarkväll med Emmy Christensson och
Roland Christensson. Godtemplargården, Falkenberg
Laxfest. Godtemplargården, Falkenberg
Golfturnering på Japan
Utflykt, hemligt mål
Bilutflykt
Till Wiwan och Torsten i Steninge
Sill utan snapsen till. Björkängsgården
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Loppis. Stationshuset, Åled
Höstupptakt. Framtiden är värd för första frågesporten.
Ätraforsgården
Utflykt till Knobesholm. Samling vid Bygdegården i Holm
Upptaktsmöte. NTO-gården, Kärleken
Eftermiddagsutflykt till Lilla Hamragårdens Hemslöjdsmuseum,
Åsa
Allsång med husbandet. Godtemplargården, Falkenberg
Möte hos Vera och Stig-Göran Andreasson, Hyltan
Höststart. Muraregatan 30, Halmstad
Frukostträff. Godtemplargården, Falkenberg
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled

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

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

Solviks
sommarcafé
Öppet dagligen t o m 1 aug kl 13 – 18.
Njut av nygräddade våfflor med kaffe, the
eller läsk, eller beställ en matig paj.

Kuggaviksgården, tel 0340 – 65 12
IOGT-NTO Halland

MIDSOMMAR
Midsommarafton firas
traditionellt
kl 14.00 den 25 juni.
På kvällen blir det även mat
och dans.
Anmälan senast 18/6.
Kuggaviksgården, tel 0340 – 65 12 85
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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).

Heldagsutflykt till
Helgeandsholmen

E

n varm majdag företog en halländsk delegation en
resa till Sveriges huvudstad. Målet var riksdagshuset
och en träff med de halländska riksdagsledamöterna.
Uppslutningen var god. Med på mötet fanns Kjell-Erik
Karlsson (v), Jan Andersson (c), Lennart Kollmats och Jan
Ertsborn (fp), Lars Gustafsson (kd), Henrik von Sydow
(m) samt socialdemokraterna Alf Eriksson, Hans Hoff och
Majléne Westerlund-Panke.

Bara två – Anne-Marie
Brodén (m) och Pär-Axel
Sahlberg (s) – hade förhinder.
Styrelsen för IOGTNTO Halland försöker träffa de halländska riksdagsledamöterna varje år, men det
är inte alltid så lätt, då de ju
har många järn i elden. Bästa sättet att träffa så många
av dem som möjligt på en
gång är faktiskt att bjuda in
sig till deras s k Hallands(Forts. från sidan 6)

EU-spriten för att visa omtanke för våra medmänniskor. Omtanke om dessa 200
000 barn till missbrukare
och som inte kan rå för att
föräldrarna dricker. Omtanke om de familjer som fallit
offer för rattfyllon. Om vi
väljer att acceptera att alkoholen är dyrare än hos våra
europeiska grannar, om vi
väljer bort att kunna köpa
en flaska rött på ICA eller
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kaffe, som de samlas till
cirka en gång per månad.
Ungefär en timme varade mötet, som behandlade
aktuella alkoholpolitiska
spörsmål. Införselnivåerna
från EU-länderna, alkoholskatterna, alkoholreklam
och kommunernas alkoholpolitiska program var ämnen som diskuterades. Även
IOGT-NTO-rörelsens verksamhet i Halland presenterades.
Konsum har vi alla gjort en
handling av omtanke. Skulle det inte kunna vara värt
det?, undrade Bengt Gustafsson avslutningsvis.
Under Folknykterhetens
vecka genomfördes även
Drogkampen i Laholm,
Halmstad och Falkenberg. I
Varberg hölls samtal med
politiker och i Kungsbacka
bjöds fullmäktigeledamöter
på frukost.
Leif Arne Gustavsson

Posering i riksdagskorridor. Fr v Ulf Johansson, Anneli
Hammar, Lars Gustafsson, Janne Fryklund, Alf Eriksson,
Jan Ertsborn, Kjell-Erik Karlsson, Sara-Marie Pettersson,
Majléne Westerlund-Panke, Henrik von Sydow och Jan
Andersson. Knästående Bengt Gustafsson.
Foto: Leif Arne Gustavsson

Riksdagsledamöterna
lyssnade intresserat och tog
förhoppningsvis till sig av
de synpunkter nykterhetsrörelsen på detta sätt fick
framföra. Henrik von Sydow uttalade sin respekt för
det viktiga arbete IOGTNTO utför och Majléne
Westerlund-Panke ville
träffa en UNF-förening för
att höra hur nyktra ungdomar resonerar i alkoholfrågan.
Innan returresan hann
delegationen, som bestod
av Bengt Gustafsson, Anneli Hammar och Ulf Johans-
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son från IOGT-NTOs distriktsstyrelse, verksamhetschef Leif Arne Gustavsson, UNFs distriktsordförande Sara-Marie Pettersson och JUNIS-konsulenten
Janne Fryklund, sitta ner en
stund på riksdagens åhörarläktare. I plenisalen diskuterades barnkonventionen
och flera av talarna – från
såväl regeringssidan som
oppositionen – lyfte i det
sammanhanget fram alkoholen som ett bekymmer
för barnens rätt till en god
uppväxtmiljö.
Leif Arne Gustavsson

