• • • En sommarhälsning till
Dig som är tonårsförälder
Om föräldrar,
tonåringar och alkohol
Vi står nu inför en härlig sommar
med sol, bad och trevligheter.
Som förälder är det bra att vara
uppmärksam på att sommaren är en
tid då en del av våra ungdomar
väljer att dricka alkohol – som oftast
införskaffas av en vuxen.

Resultatet från en undersökning som Central-

majoritet svarade att de skulle avstå från att skaffa

förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

alkohol om de inte fick den genom någon de

(CAN) gjorde bland 1 000 svenska ungdomar inför

känner. Resultatet slår hål på ett vanligt

valborgsmässoafton visar att det spelar roll att

argument: ”Om inte jag som förälder köper ut

föräldrar, kompisar och äldre syskon bestämmer sig

alkohol så går mitt barn till en langare i stället.”

för att inte köpa ut eller bjuda på alkohol. En

Så säg nej! Köp inte ut alkohol!

Här är tips och råd till er som är tonårsföräldrar:
• Prata med ditt barn om alkohol. Samtal i familjen nyanserar bilden som din tonåring
får från annat håll. Berätta varför du inte vill att din tonåring ska dricka alkohol – att
det är av omtanke och handlar inte om att du som förälder vill vara taskig.
• Oavsett vilken sorts alkohol det är så är partner, kompisar eller kompisars syskon
den vanligaste källan till alkohol för elever i årskurs 9 (Skolelevers drogvanor 2013,
CAN). Prata med äldre syskon om att inte ge yngre alkohol. Genom att vara tydlig
som förälder hjälper du äldre syskon att sätta gränser mot yngre kring langning.
Ett bestämt förhållningssätt från dig blir en tröskel som äldre kompisar ogärna vill
passera.

Är du osäker och vill ha fler tips och råd, läs mer på www.tänkom.nu.

Vänd...

Festivaler
Festivaler hör sommaren till och vi hoppas att

Bland aktiviteterna finns paintball, ridning samt

både du som förälder och din tonåring besöker

skapande ateljé på Kulturens hus på

Luleå Hamnfestival 8-11 juli samt Musikens Makt

skolavslutningskvällen.

21-22 augusti.

Läs mer på www.lulea.se/sommarstek och

Luleå kommun och polisen samverkar med fes-

www.facebook.se/sommarstekilulea.

tivalledningarna för att skapa trevliga och trygga
festivaler. Som förälder kan du bidra genom att
prata med ditt barn om att du förväntar dig att
han/hon inte dricker alkohol i dessa sammanhang.

Luleå ungdomsmottagning
Ungdomsmottagningen har öppet hela sommaren
och hit är alla ungdomar mellan 13-20 år välkomna.
Även du som förälder kan kontakta oss om du har
frågor eller funderingar. Besök hemsidan för kontaktuppgifter och information www.nll.se/ung.

Sommarstek i Luleå

Polisen på Facebook

Ung i Luleå anordnar aktiviteter 10 maj till 16 juni

Områdespolisen i Luleå och Boden finns på Facebook

på flera bostadsområden i Luleå.

www.facebook.com/polisen.luleaboden.
Här kan du ta del av brottsförebyggande information
samt ställa frågor och ge synpunkter på polisen arbete.

Trevlig sommar önskar

