
Alkoholpolitisk  

Inspiration 

Alla föreningar kan driva alkoholpolitik i sin kommun! 

 

Man behöver inte vara en slipad debattör eller kunna 

all statistik utantill. Det som krävs är engagemang.  

Engagemang är nånting som vi vet att ni har och  

därför har vi gjort en liten sammanställning på  

alkoholpolitiska aktiviteter alla kan göra.  

 

Ni är alltid välkomna att höra av er till oss för stöd eller 

hjälp att genomföra aktiviteter. 

 

Ni är också välkomna att engagera er i alkoholpoli-

tiska gruppen, vi behöver fler. 

 

Kontakta Susanne Wieselgren om ni vill vara med i  

Alkoholpolitiska Gruppen: susanne.wieselgren@iogt.se 

Tfn: 011-18 02 94, 0701-90 84 08 

Alkoholpolitiska Gruppen 

 Se till att biblioteken i er kommun ställer ut 

IOGT-NTO och NBV´s bildutställning Ungas 

drickande—Vuxnas ansvar. 

 Vässa era argument genom att gå studie-

cirkel hos NBV. Heta tips är: Alkokoll, EU och 

alkoholen eller Tajming, Kunskap och lite tur. 

nbv.se/ostergotland för mer inspiration 

 

Hjälp med insändare, presskontakter mm kan ni alltid få 

av distriktskonsulenten Carl Wennerstrand som ni når på 

0702– 27 03 36 eller 013-40 10 10 eller e-post: 

carl.wennerstrand@iogt.se 

 

 

Alkoholpolitiska Gruppen 

Rainer Lindqvist  Susanne Wieselgren 

Ann-Helene Fernberg 

David Ekwueme  Carl Wennerstrand 



 Lär känna en lokalpolitiker! Bjud in en/flera 

till ett föreningsarrangemang. 

 Lär känna kommunens drogsamordnare. 

Ge samordnaren en stund på ett möte att 

berätta om sitt arbete i kommunen. 

 Servera alkoholfri dryck till kommunfullmäkti-

ges ledamöter.  

Kan med fördel serveras med ett lokalt flyg-

blad om alkoholfria zoner i kommunen...  

 Anordna en alkoholpolitisk kväll där samt-

liga lokalpolitiker bjuds in. Programmet kan 

innehålla:  

”IOGT-Idioter Och Gamla Tanter eller?” 

IOGT-NTO Östergötland presenterar  

varför vi behövs i länet. 

Kommunens drogsamordnare 

Inspirerande föreläsare mm... 

Alkoholpolitisk  Inspiration 

 Anordna Drogkampen/ANT-quiz för  

kommunens politiker, gärna i egna lokaler. 

 Skriv ett brev till kommunstyrelsen och er-

bjud era tjänster att hjälpa kommunen 

göra/revidera lokalt alkoholpolitisk policy. 

 Se till att ni har eldsjälar ifrån er förening som 

går distriktets Presskontakter och insändare-

workshop. Arrangeras på flera olika orter 

under 2013 

 Skriv/ring in insändare och reagera på  

lokala alkoholpolitiska frågor. Distriktskonsu-

lenten ska tillsammans med Er arbeta fram 

en insändarbank som alla kan använda sig 

av. 

 Lyft det positiva i vår nyktra gemenskap i en 

insändare. Ger gratisreklam till våra aktivite-

ter samtidigt som det visar varför vi behövs. 


