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”Unga blir helt enkelt
dummare av cannabis”
unga människor som fortfarande är under utveckling.
Man blir helt enkelt dummare.
Pelle Olsson framhöll att
vanlig tobaksrökning ofta är
en inkörsport till cannabis.
– Den som inte tidigare
rökt har svårt att få i sig cannabisröken.

KramFOrS Ådalsskolan
genomför nu en temavecka om droger. Författaren Pelle Olsson
mötte på tisdagen elever och personal på skolan för en diskussion om
cannabis.
– Föreläsningen är det input
utifrån som ska leda till diskussioner på skolan. Det är
viktigt att vi vuxna är lydhörda och får veta hur kulturen på skolan är när det
gäller droger. Vad vi vet är
att vi agerar snabbt vid
misstanke om att droger förekommer, säger Peyman
Vahedi, rektor på Ådalsskolan.

Pelle Olsson är bosatt i

Småland, men uppvuxen i
Härnösand. Han har som
författare och journalist
skrivit om drogproblematik. Som utbildad sjuksköterska har han också arbetat
med missbrukare.
Cannabis är den drog som

En missuppfattning är ock-

Pelle Olsson poängterade att särskilt den unga hjärnan tar skada av cannabis.
är vanligast bland ungdomar. Pelle Olsson vill avliva
en myt om att cannabis ska
vara en förhållandevis beskedlig drog jämfört med
”tyngre” narkotika.
– Det är en uppfattning

som hänger kvar sedan
60-talet. Sedan dess har
cannabis förädlats och blivit
betydligt verkningsfullare.
Han får ofta hård kritik
från personer som försvarar
cannabis, bland annat ge-

nom att framhålla medicinska effekter som smärtlindring.
– Men vissa mycket små
positiva effekter väger inte
upp allt det negativa. Hjärnan påverkas, speciellt hos

så att drogmissbruket ökar
kraftigt bland ungdom. Sett
på en tioårsperiod ligger det
rätt stabilt berättade Pelle
Olsson.
Under temaveckan får
eleverna jobba med drogproblematik inom alla ämnen. I matematiken kan det
vara att beräkna hur mycket droghandeln omsätter,
inom svenskan att skriva en
berättelse om missbruk.
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Döms till
dagsböter
för snatteri
HÄrNÖSaND En 48-årig
man från Härnösand
döms att betala 30
dagsböter gånger 50
kronor, totalt 1 500 kronor, efter att snattat
matvaror på Coop.
Mannen ska den 2 december
ifjol tagit ost, bröd och godis
till ett sammanlagt värde av
180 kronor, men inte haft för
avsikt att betala. En butikskontrollant konfronterade
dock mannen som erkände
gärningen.
Det är inte förste gången
48-åringen är ställd inför
tinget.
Han finns under 32 avsnitt
i belastningsregistret. Nu
döms han till totalt 1 500
kronor i dagsböter för den
senaste begångna gärningen.

Ulf Westman

Klänningar stals
från klädbutik
HÄrNÖSaND Fyra klänningar av märket Mac Scott
stals från klädbutiken Beatrice på Storgatan på måndagen. Klänningarna betingar totalt ett värde av
4 097 kronor och försvann
under em.

Välfyllt vårprogram i Apotekshuset
SOLLEFTEÅ Bildaftnar,
filmkvällar, lunchföredrag och vernissager.
Nu är Sollefteå biblioteks och museums gemensamma vårprogram
spikat.

”Att främja
litteraturens
ställning är
den röda tråden
i alla våra akti
viteter.”
Kärstin Sjögren,
biblioteksassistent

Redan nu i februari står flera saker på agendan på Sollefteå bibliotek och museum. Den 18 februari är det
dags för museets första bildafton, med bilder efter brottaren Ville Söderbom. Ytterligare en bildafton på temat
”Gatumiljöer” anordnas under våren.
– Just bildvisningarna är
väldigt uppskattade. Det är
ju bra för oss också, eftersom vi ofta får hjälp att
identifiera personer på olika
fotografier, säger Peter Larsson, museiintendent.

I mars kommer Beata Arn-

borg till biblioteket och berättar om sin biografi över
författaren Kerstin Thorwall. Och nu i februari speglar Sollefteås tre författarsällskap för Laura Fitinghoff, Pelle Molin och Emil
Hagström respektive författares liv genom delar av deras brevväxlingar.
– Det vill jag lyfta fram lite särskilt. Att främja litteraturens ställning är den röda
tråden i alla våra aktiviteter,

Peter Larsson och Kärstin Sjögren. ”Vi jobbar för medborgarna, och vi märker att våra aktiviteter är uppskattade”, säger
Kärstin.
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säger biblioteksassistent
Kärstin Sjögren.

I vår blir det även en före-

läsning om häxprocesserna
under 1600-talet. Den 15
mars är det vernissage för
en utställning med Ramse-

lekonstnären Olof Astrup
Hällqvist. Och i maj öppnar
en ny utställning med föremål ur museets samlingar.
Både Kärstin Sjögren och
Peter Larsson är nöjda med
vårens program, men säger
att det ibland är tufft med

de begränsade resurser de
har.
– Vi har fått dra ner på utställningarna, och de aktiviteter vi anordnar kostar ju
knappt någonting, säger Peter.
– Hade vi haft mer pengar

hade vi naturligtvis kunnat
ha mer bredd i utbudet, säger
Kärstin.
Arrangemangen brukar vara välbesökta, men de båda
säger att det är en utmaning
att locka yngre människor.
– Egentligen har vi ju nå-

got för alla, det gäller bara
att de kommer hit också.
Hela
vårprogrammet
finns på Sollefteå kommuns
hemsida: www.solleftea.se
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