
! Sidan 18: Absolutism botar inte alkoholister enligt forskare
600 000 svenskar har ett riskabelt drickande. Av dessa är en kvarts miljon alkohol
beroende. En forskare hävdar nu att dessa kan hjälpas – genom att fortsätta dricka.

OlOfström

Privatekonomi är ett 
snårigt ämne. I veckan 
har unga vuxna därför 
utbildats att bli mer 
ekonomismarta i en 
utbildningssatsning 
med samma namn.

– Det har öppnats nya 
vägar för mig, säger 
Emelie Ljungberg, 20.

Under två dagar, från tors
dag till fredag slog en grupp 
på femton ungdomar i åld
rarna 18–25 åter igen ner 
sig i skolbänken på Folkets 
hus i Olofström. 

– Det har varit en väldigt 
positiv upplevelse. Jag har 
lärt mig massor om saker 
jag inte haft en aning om 
tidigare. Som mina rättig
heter som konsument,  
säger Emelie Ljungberg.

Bakom initiativet står 
den landsomfattande kam
panjen Ekonomismart. Ett 
projekt som drivs av Folk
universitetet tillsammans 
med bland andra Konsu
mentverket och Finans
inspektionen. 

Lär av varandra
Ungdomarna som deltog 

i utbildningen i Olofström 
medverkar alla i arbets
marknadsprojektet Kom
petensare 2.0.

– Vi har varit i gång i fyra 
veckor, men det här är det 
absolut bästa vi gjort. Det 
känns verkligen som vi gör 
något som kommer leda 
till något handfast och nyt
tigt, säger Vivi Månsson, 20.

Har något i utbildningen 
varit särskilt viktigt för dig?

– Att själv göra upp en 
budget. Det blir nog lättare 
att hålla i pengarna nu.

Hanna Karlsson och Ida 
Johansson från Folkuniver
sitet som håller i utbild

ningen är nöjda med del
tagarnas respons.

– Det har drivits bra dis
kussioner. Vi  vill inte stå 
vid tavlan med pekpinnar, 
utan dela med oss av våra 
erfarenheter och ta in deras, 
säger Ida Johansson.

– Jag tror att ungdomar 
är mer mottagliga för den 
här sortens frågor. Många 
har till exempel precis flyt
tat hemifrån. Det är bra att 
redan i tidig ålder lära sig 
om vilka fällor som finns, 
säger Hanna Karlsson.

Och ungdomar är kan

ske den mest utsatta grup
pen. I dag finns närmare  
40 000 ungdomar i krono
fogdens register som till
sammans är skyldiga 1,2 mil
jarder kronor. Jobbkrisen 
har också gjort det tuffare 
för många att ta sig ut på 
arbetsmarknaden.

En aha-upplevelse
– Vi vill lära ut en hållbar 

ekonomi för hela livet. Det 
gäller även vilka bakom
liggande faktorer som inne 
fattas i lån, kontrakt och 
reklam, säger Hanna Karls
son.

Emelie Ljungberg be
skriver utbildningen som 
en riktig ahaupplevelse.

– Jag känner mig nästan 
lite dum som inte haft koll 
på allt detta tidigare. Det 
är som helt nya vägar öpp
nats, säger hon.

Henrik Svensson
henrik.svensson@blt.se

0455-77 000

Redigering: Tobias Hedström
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Olofströms kommun     informerar!

Sammanträde kommunfullmäktige

www.olofstrom.se

Allmänheten är välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde.
Datum: måndagen den 25 november
Tid: kl 18.00  obs! ny tid
Plats: Folkets Hus Olofström
(lokalen är handikappanpassad)
De ärenden som kommer att behandlas presenteras på
www.olofstrom.se och kommunhusets anslagstavla
Sammanträdet sänds även på www.olofstrom.se

Fåglebodav. 175, Kyrkhult
0454-77 02 34

Öppet: Fredag 9-18
Lördag 10-13

fram till 21 dec
www.hornsjonsplantskola.se

Välkomna!

På Logen har Julen gjort entré...
Tisdag 19 nov
kl. 18-20 tänder vi 
ljusen, värmer glöggen 
o bjuder in till en härlig

Julkväll!
Vi ger dig 20% 
på valfri vara denna kväll.

Har du plats i hjärtat och plats hemma? Har du tid, 
ork och engagemang för att ge ett utsatt barn eller 
ungdom en bättre start i livet?  Vi behöver flera 
nya hem, extrafamiljer och vuxenkompisar. 

Mer information om vad det innebär att vara 
familjehem, kontaktfamilj eller 
kontaktperson finns på 
www.bromolla.se/familjehem
Du kan också kontakta  
familjehemssekreterare Martin Risberg, 
0456-82 25 92 • martin.risberg@bromolla.se. 

Vill du hjälpa till?

Matsedel
Äldreomsorgen i Olofströms kommun, 18–24/11.
Måndag: Kokt frukostkorv, spenatsås, kokt potatis, 
blandad sallad. Blandade efterrätter.
Tisdag: Kokt fiskfilé, ägg och persiljesås, kokt potatis, 
broccoli, citron. Gräddglass, bärsås.
Onsdag: Ärtsoppa med rimmad bog. tunna pannkakor, 
sylt.
Torsdag: skånska kalops, kokt potatis, morötter, röd
betor. Hemlagad rabarberkräm, gräddmjölk.
Fredag: Hemlagad pannbiff med löksås, kokt potatis, 
färsk inlagd gurka, salladsgrönsaker. Citrussoppa,  
skorpor.
Lördag: stekt fiskfilé, remouladsås, kokt potatis, herr
gårdsgrönsaker. Havretäckt jordgubbspaj, vaniljvisp.
Söndag: stekt kyckling, champinjonsås, kokt potatis, 
bönor, gelé. Aprikoskompott, gräddmjölk.

spökshow för de minsta
n På lördag om en vecka, den 23 november är det dags 
för ryslig underhållning för de allra minsta.  
Lilla spökshowen gör entré på Olofströms 
bibliotek. Bakom föreställningen står lilla 
Vilda teatern med matilda och magnus 
Ericsson som ska både spela, sjunga och ta reda 
på vad man ska göra för att slippa vara rädd.

Niklasgården står öppen
n måndagen den 18 november tillika den 2 december slår 
korttidsverksamheten på Niklasgården upp portarna för 
alla som vill se hur ett korttids fungerar. Niklasgården är 
ett avlastningshem för barn och ungdomar mellan 0-21 år 
med särskilda behov.

Medborgare klagar över gatljus
n En kommuninvånare har i en skrivelse till samhälls
byggnadsförvaltningen klagat på att det inte satts upp en 
ny gatlampa vid dennes boende sedan stolpen gick 
sönder i slutet av oktober. förvaltningschefen har svarat 
att elbolaget Eon inte haft tid att åtgärda problemet på 
grund av allt åtgärdningsarbete som följt efter stormen 
simone. Olofströms kraft har dock lovat att sätta upp en 
ny stolpe redan nu på måndag.

foto: BO ÅKEssON
Matnyttig information. Vivi månsson och Emelie ljungberg menar att frågorna kring konsumenträttigheter är den kanske  
allra mest matnyttiga informationen som de tagit del av under tvådagarsutbildningen på folkets hus.

de guidas i djungeln

Ida Johansson föreläste.

tips3
…för ekononim.

1  Ida Johansson: 
”stressa inte. ta det 

lugnt, sov kanske på  
saken och låt framför 
allt ingen säljare pressa 
dig till att köpa en pro
dukt.”

2 Hanna Karlsson: 
”fråga dig själv vad 

det är du egentligen vill 
köpa och varför. Är du 
helt säker på att du  
behöver det?”

3 Ida Johansson igen: 
”ta reda på vilka 

hjälpmedel du har om 
köpet mot förmodan är 
fel. Vilka rättigheter har 
du som konsument?”


