
Det här är ett tillfälle som främst vänder sig till dig som har en tonåring i högstadie- eller gymnasieåldern, men även till dig som i ditt arbete eller i andra sammanhang möter ungdomar och vill lära dig mer. 

Droginformatör Monica Lyth Isberg, behandlare från kommunens öppenvård, och kriminalinspektör Marcus Warneby, delar med sig av kunskap och erfarenheter. Du kommer också få möjlighet att ställa frågor.

UR PROGRAMMET:
• Hur påverkar cannabis unga människor och deras utveckling?
• Hur kan du som förälder stötta ditt barn att välja bort alkohol och droger?
• Var förekommer droger och vad bör du som förälder vara uppmärksam på?
• Polisen berättar om sitt uppsökande arbete och situation bland ungdomar ute på fältet

I SAMARBETE MED POLISEN

 

Läs mer om Nacka kommuns drogförebyggande arbete  
på nacka.se/drogforebyggande
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Det här är ett tillfälle som främst vänder sig  
till dig som har en tonåring i högstadie- eller 
gymnasieåldern, men även till dig som i ditt 
arbete eller i andra sammanhang möter ungdo-
mar och vill lära dig mer. 

Droginformatör Monica Lyth Isberg, behand- 
lare från kommunens öppenvård, och kriminal-
inspektör Marcus Warneby, delar med sig av 
kunskap och erfarenheter. Du kommer också 
få möjlighet att ställa frågor.

UR PROGRAMMET:
• Hur påverkar cannabis unga människor och 

deras utveckling?
• Hur kan du som förälder stötta ditt barn att 

välja bort alkohol och droger?
• Var förekommer droger och vad bör du 

som förälder vara uppmärksam på?
• Polisen berättar om sitt uppsökande arbete 

och situationen bland ungdomar ute på fältet

Jag förstår nu vad 
man ska vara  
vaksam på och att 
det är värt att vara  
en engagerad och 
jobbig förälder.”

Nu vet jag mer om hur  
jag kan göra för att stötta 
mina barn och aldrig  
släppa kontrollen.”’’
’’

Bra och konkret 
info om unga och 

deras miljö.”

’’


