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Våga fråga och jobba tillsammmans

ledare

En ideell organisation är helt beroende av
sina medlemmar. Samtidigt har den en egen
inre dynamik som många gånger förvånar
betraktaren.

Summan av alla insatser och ansträngningar som medlemmarna genererar
blir inte sällan mångdubblad eller för
att uttrycka sig matematiskt 1+1=3
När Stockholms distrikt nu går in i en
fas med minskade intäkter gäller det
att frammana det där lilla extra hos
varje ideellt engagerad och varenda
tjänsteman. Vi jobbar nämligen för
många olika saker samtidigt och äger
inte lyxen att säga att någon annan
tar hand om frågorna ifall vi lägger in
en lägre växel. Barn som växer upp i
alkoholiserade hem, kvinnor som utsätts för mäns våld, trafikanter som
dödas av alkoholpåverkade förare,
ungdomar som råkar ut för oprovocerat våld, allt detta kräver handling. Vi
vet att en av orsakerna, och oftast den
utlösande faktorn, är alkohol.
Ett sätt att blicka framåt är att vi blir

fler som jobbar med frågorna och här
gäller det för varje aktiv medlem att
oförtrutet arbeta med värvning. Jag
vill här upprepa UNF:s gamla käpphäst “Våga fråga“. Vi måste våga vara
stolta över vår fina folkrörelse som ger
oss så mycket tillbaka men som också
betyder oerhört mycket för de ovan
uppräknade människorna. Medmänniskor som vi oftast inte känner eller
ser men som är beroende av vår solidaritet.
Ett annat sätt att blicka framåt är
samverka med andra som redan är
inne på samma spår. Genom de regionala utvecklingsprojekten (RUP) har
vi fått bra incitament för att samverka
med närliggande distrikt på ett naturligt sätt som har gett mersmak. Stockholms distrikt kommer att jobba tillsammans med Uppsala och Gotlands

distrikt. Det är meningen att vi ska
lära av varandra. Vad har man gjort
bra och går det att överföra kunskapen till det egna distriktet? Inte är det
så att vi måste uppfinna hjulet själva
varje gång? Vi hoppas kunna kraftansamla med ett gemensamt läger på
Gotland vid ett lämpligt tillfälle. Gotland lär ju ha flest soltimmar i Sverige
så vi får hoppas på att det lämpliga tillfället bjuder på sol.
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Saknar någon Appell?
Appell distribueras med tidningen Accent i Stockholmsområdet.
Vi skickar gärna tidningen till
medlemmar och intresserade
som bor utanför Stockholms län
ring telefon 08 – 21 45 15 eller
mejla till stockholm@iogt.se.
iogt.se/stockholm
På nätet finns den mest aktuella
informationen.
Skicka in din förenings
program så lägger vi skyndsamt
ut det på hemsidan. Skriv till:
stockholm@iogt.se

Vårt nyhetsbrev
Distriktet har ett nyhetsbrev
som kommer ut via mejl minst
en gång i månaden.
För att komma med på e-postlistan skickar du ett meddelande
till stockholm@iogt.se
vuxnamotdroger.nu
Vuxna mot droger är IOGTNTOs drogförebyggande sajt
på internet. Där finns kunskap
och redskap för alla som vill
förebygga problem med alkohol
och andra droger.
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inlägg

Jag är skeptisk till sprutbyten

Folkhälsan vilar tungt på Maria Larsson

När hiv-smittan sprider sig bland
Stockholms sprutnarkomaner och en
ny epidemi är under uppseglande, är
det lätt att tillgripa de metoder som
verkar enklast och visar på handlingskraft.

Regeringen och folkhälsominister Maria
Larsson har tillsatt en ny utredning för
att se över alkohollagen, något som utan
tvekan skulle kunna innebära ett fokus på
kommunernas delansvar för folkhälsan.

Införande av ett sprututbytesprogram framstår för
många som något nödvändigt. Jag tror inte att det är
så enkelt. Min skepsis mot sprutbyten som metod mot
smittspridning har sin grund i den förra, många gånger
värre hiv-epidemin på 80-talet. Efter flera års arbete
lyckades man vända utvecklingen med uppsökande
verksamhet och omfattande hiv-testning.
Subutex- och metadonprogrammen har också haft
stor betydelse. (Även om de ifrågasätts för att man ersätter opiaterna med en ny drog, ger de möjlighet till ett
socialt ordnat liv, vilket i sin tur ger en chans att på sikt
bli helt drogfri.)
När sprutbyten vid samma tid blev aktuella i Sverige,
genom försöket i Skåne, var jag positiv till ytterligare ett
vapen mot hiv-smittan. Då trodde jag som många andra
att sprutbyten var effektivt. Sedan dess har jag dock som
ledamot i Socialstyrelsens styrelse sett hur tre utvärderingar av Skåneförsöket inte kunnat visa någon effekt på
smittspridningen, och omprövade min inställning.
Också de internationella exemplen har stärkt min
skepsis mot sprutbyten.
Trots ett stort antal projekt i olika städer är den samlade bilden att man inte kan säga något om effekten. En
del pekar till och med på kontraproduktiva resultat för
smittspridningen.
Det minst sagt bristfälliga vetenskapliga stödet gör
att jag inte kan känna mig trygg i att införa sprutbytesprogram i Stockholm. Risken är stor att man hjälper fler
att stanna kvar i narkotikamissbruk. Att försöka bota
en hiv-epidemi med att underlätta missbruk innebär en
stor risk med narkotikaproblem i samhället.
Istället för att förespråka vetenskapligt skakiga metoder, måste vi använda vår beprövade kliniska erfarenhet
för att minimera riskbeteenden.
Vi lyckades på 80-talet och ska göra det igen.
birgitta rydberg (fp)
landstingsråd
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Det finns ett antal problemområden som förhoppningsvis
kommer att belysas i utredningen.
Vi har nyligen frågat kommunerna om deras alkoholpolitiska program.
Hela 91 procent av kommunerna uppger att de har ett program, men av dessa har så många som var femte kommun ett
program som antogs före år 2000. Det är viktigt att de alkoholpolitiska programmen utgår från dagens verklighet. Detta
inte minst för att alkoholkonsumtionen idag är trettio procent
högre än för tio år sedan. Glädjande är att fyra av tio kommuner uppger att de just nu håller på med en revidering. I Stockholms län har 18 av 26 kommuner program som antagits efter
2003. Tyvärr är det fyra kommuner som angivit att de inte
har några program alls, vilket är dystert. Norrtälje kommun
antog sitt program redan 1996, men uppger att en revidering
är på gång.
Krogar som missköter sig blir alltför sällan av med sitt tillstånd. Detta trots att krogen serverar minderåriga eller kraftigt berusade. Av de närmare 11 000 krogar som har tillstånd
att servera alkohol var det färre än 20 stycken som blev av med
serveringstillståndet år 2006. Antalet lagöverträdelser torde
vara betydligt högre. Samtidigt är det många kommuner som
får sina beslut om indragna tillstånd ändrade av länsrätterna,
trots att det är uppenbart att etablissemanget inte följt alkohollagen. I Stockholm finns exempel på krogar där polisen
gjort tio omhändertaganden av berusade personer och trots
detta har länsrätten nöjt sig med att utdela endast en varning.
Utgångspunkten för utredningen är en restriktiv alkoholpolitik till skydd för folkhälsan. Därför måste lagen förtydligas så att landets kommuner genom sina alkoholhandläggare
lättare kan göra bedömningar så att kommunerna kan besluta
om indragning av tillstånd där så är motiverat. Ett beslut som
också står sig i länsrätten även om det överklagas av en krögare. Vid prövning av nya tillstånd ska alla eventuella tillkommande olägenheter bedömas och tillmätas stor betydelse. Socialt hänsynstagande och folkhälsoaspekter måste väga tungt.
sven-olov carlsson, förbundsordförande iogt-nto
peter moilanen, verksamhetsansvarig iogt-nto

På frukostmöte om våld mot kvinnor
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Gudrun Schyman och Klas
Hyllander från Män för
jämställdhet samtalade
under ett av IOGT-NTO
Stockholms populära
frukostmöten. Temat var
alkohol och mäns våld
mot kvinnor.
Mäns våld mot kvinnor är ett folk
hälsoproblem. Varannan kvinna har
blivit hotad av en man i en nära relation. På ett år kommer det in 25000
anmälningar, och vi vet att mörkertalet är stort. I Stockholm växer 20-40
000 barn upp i hem där det förekommer våld.
Vi ville veta vilken roll alkoholen
spelar för mäns våld mot kvinnor.
Gudrun Schyman menade att det alltid finns en förklarande, ursäktande
attityd när män dricker. När kvinnor
dricker blir man skuldbelagd, och får
skylla sig själv. Båda attityderna samverkar och gör att könsrollerna upprätthålls, tyckte Klas Hyllander från
Män för jämställdhet.

1. Gudrun Schyman i samspråk med en frukostmötesdeltare. 2. Från vänster: Helene Sigfridsson,
samtalsledare IOGT-NTO, Gudrun Schyman och Klas Hyllander från nätverket män för jämställdhet.

Klas Hyllander talade också om
både våld och alkohol som känslobedövande. Istället för att ta itu med eller
formulera känslor man har, så tycker
man sig få kontroll över situationen
genom att dricka, eller genom att slå.
Både Klas Hyllander och Gudrun
Schyman var tveksamma till om en
minskad alkoholkonsumtion skulle
minska mäns våld mot kvinnor. Däremot var de övertygade om att ett
lyckat arbete för förändrade könsroller kan ge den effekten. Enligt en rapport från Centrum för folkhälsa, inom
Stockholms landsting, så är alkoholen en bidragande orsak i upp till en
tredjedel av mäns våld mot kvinnor.
Gudrun Schyman trodde att alkoholen kan vara av mindre betydelse för
våld i nära relationer, och större betydelse för våld och övergrepp på fester,
eller allmänna platser. Det verkar vara
lättare för många att se, och acceptera
alkoholens betydelse för våld när det
sker mer allmänt, och när det riktar
sig mot andra män, än när det riktar
sig just till kvinnor.

Ingen av deltagarna trodde att
ett förbud mot alkoholkonsumtion
för män skulle göra så stor skillnad,
däremot skulle ett sådant utspel ge
möjligheter att diskutera frågan i den
offentliga debatten, och vi skulle få
möjlighet att problematisera alkoholkonsumtion kopplat till våld.
Slutligen fick IOGT-NTO två uppdrag med sig från Gudrun Schyman.
Hon har under ett års tid rest runt i
IOGT-NTO-föreningar i Sverige och
sett ett stort intresse för alkoholfrågan
kopplat till kön, men tycker samtidigt
att det finns en stor brist på kunskap
om genusfrågor hos oss. IOGT-NTOs
uppdrag är inte att vara snälla mot enskilda alkoholister, utan man borde gå
tillbaka till sina rötter och arbeta för
att göra skillnad. Vi måste radikalisera
den politiska debatten och bli bättre
på att använda våra resurser, både i
medlemmar, pengar och andra tillgångar, för att skapa ett tryck för en
restriktiv alkoholpolitik
helene sigfridsson
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Klubb Sockerdricka – sugrör eller inneställe?
När den oinvigde hör namnet Klubb Sockerdricka ser denne antagligen framför sig några
Kalles kaviarpojkar rikligt fräkniga sittandes
vid ett bord och sörplar sockerdricka med sugrör direkt ur en flaska, samtidigt som tankar
från det gamla goda femtiotalet gör sig till
minnes.

2
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1. Rockbelysning i lokalen när Anna och Anna upptröder. 2. Sara Nilsson sjunger om hur det är att vara ensamast i världen.

Jag har hört sägas, via omvägar, att
kunde man inte hitta på ett bättre
namn, mindre töntigt? Vissa tror kanske att det är en klubb för folk som
vurmar för sockerdricka och andra
läskeblaskor och vill hitta en gemensam mötesplats för att dryfta om det
senaste tillskottet i samlingen. Men så
är det inte.
För att förklara vad vi i IOGTNTO i Stockholm har med detta att
göra behöver jag nog berätta lite mer
om historiken kring Klubben. Klubb
Sockerdricka är ett känt varumärke
bland musikintresserade ungdomar i
Stockholmstrakten. Det är ett faktum.
En god vän till mig, tillika proffsfotograf och med särintresse att plåta
liveuppträdanden gjorde detta klart
för mig för några veckor sedan då
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jag bjöd honom till vår fredagskväll.
”Klart jag vet vad Klubb Sockerdricka
är, vad kul att IOGT-NTO jobbar med
det!” sa han.
Föreningen, med samma namn,
bildades för ett par år sedan med den
härligt sobra visionen att det finns allt
för få nyktra ställen för ungdomar att
gå till på fredagskvällar och lyssna på
bra och samtida musik och att detta
skulle det rådas bot på. Att det finns
gott om barer och klubbar med livemusik har väl inte undgått någon, och
det är dit ungdomar av nöd och lusta
att mätta sitt veckointag av livemusik
dras. Tyvärr blandas musiken ut rejält
med alkoholhaltiga drycker. Men vad
skulle hända om det fanns ett nyktert
alternativ? Ja, den frågan besvarades
när Stefan Höglund, klubbens grun-

dare, satte upp den första spelningen
på ett kafé i stan. Det kom massor
med ungdomar, ja i alla fall ungefär
60. Sedan flöt det på i bara farten. Att
det fanns ett behov hade bevisats.
Under förra året fick klubben ett
uppdrag av Ungdomsstyrelsen att undersöka om man kunde etablera denna aktivitet på fler ställen i länet. Och
så en härlig dag – på utsidan var den
nog grå, det var november, men inuti
Stefan sprakade den av klara färger
– Stefan var på väg till Södersjukhuset
för att besöka sin fru och sitt alldeles
nyfödda barn. På väg dit stannande
han en stund utanför IOGT-NTOlokalen på Ringvägen 74 och fick en
snilleblixt. Det här stället skulle fungera perfekt för Klubb Sockerdricka,
och IOGT-NTO är ju en naturlig sam-

arbetspartner. Så efter att ha besökt sin
nyfödda tog han kontakt med mig och
la fram sin idé.
Vi träffades på Ringvägen kort därefter för en inventering och kom båda
fram till att det skulle funka perfekt.
Styrelsen på distriktet gav grönt ljus
och efter att ha fått med UNF på tåget
införskaffades ljud- och ljusutrustningen och jag byggde en portabel
scen.
En månad senare hade vi premiär.
Det var den 7 december 2007. Lokalen
har gått igenom en förvandling – från
typisk möteslokal till ett mysigt kafé
med rockkonsertsbelysning, levande
ljus, färgade strålkastare och fördragna gardiner. UNF fixade ett ekologiskt
kafé, nästan KRAV-märkt i alla fall,
och ställde upp med ideella krafter
som var värdar för kvällen.

Det kom över 50 personer, i alla
åldrar, allt ifrån en liten Kalles kaviarpojke till en pensionär, men mestadels ungdomar och unga vuxna.
Repertoaren bestod av tre olika band
– så är det varje gång. Först ut var Ida
Gustavsson från Malmö som spelade
stålsträngsgitarr och sjöng egna texter,
därefter två tjejer som kallar sig First
Aid Kit, en på gitarr och båda med
röst, och till sist en kille med bluesröst
under namnet The Tarantula Waltz,
även han med gitarr.
Vi har haft tre spelningar fram till
idag med avsikt att hålla verksamheten rullande under året med spelningar fredagar jämna veckor. Artisterna,
som är välrenommerade i musikkretsar, ställer upp kostnadsfritt. De är
mycket tacksamma att spela inför en
nykter publik för omväxlings skull,

folk som kommer dit för musiken,
inte för att supa. På mer traditionella
musikbarer är det sällan någon som
lyssnar utan höjer snarare rösten för
att kommunicera med sina vänner.
Det ställer musikerna på en mycket
låg piedestal, ibland förödmjukande
låg. Med andra ord så är artisterna
också mycket nöjda med detta nyktra
koncept.
Nu vill klubben med Stefan Höglund i spetsen även undersöka möjligheten att starta liknande samarbeten
med andra IOGT-NTO-distrikt i landet. Bra saker hittar nya vägar!
Kom och kolla själv! Platsen heter
IOGT-NTO-lokalen Ringvägen 74.
Och det är Klubb Sockerdricka. Entré
är 20 kr.
max dahlstrand
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Vad kommer först – lokalen eller verksamheten?

De lokala förutsättningarna för utvecklingsarbete kan
vara helt olika, men resultatet kan ändå bli hur bra som
helst. I vilken ände ska man då börja?

Fakta
Norrtälje
• Under hösten värvades 55 nya
medlemmar till IOGT-NTO.
• En nybildad Juniorförening
med 80 medlemmar.
• En UNF-förening har startats
med ett 20-tal medlemmar.

1

Södertälje
• Ett 30-tal nya medlemmar har
värvats till IOGT-NTO.
• En UNF-förening har nybildats
med ca 20 medlemmar.
• Juniorföreningen har ca 200
medlemmar som främst håller
på med teater.

2

1. Teaterbarnen i Södertälje. 2. Tävlig på gång i Norrtälje.

Lizzette Masterson, utvecklingskonsulent med arbetsområde Stockholms distrikt, har precis som distriktsstyrelsen
haft anledning att fundera över rubrikens travesti på frågan: - vad kommer
först hönan eller ägget?
Som utvecklingskonsulent har mitt
uppdrag från distriktsstyrelsen varit
att samordna utvecklingsinsatserna på
de orter där nystartssatsningar varit
aktuella. Att se olika vägar för distrikt
och föreningar att utvecklas åt en
självgående verksamhet med nyktra
mötesplatser. Att stötta dem som vill
göra något konkret tillsammans med
Stockholms distrikt och övrig personal
på Junis, UNF, NSF och NBV som en
given samarbetsparter. Det som är det
gemensamma med dessa två satsningar är att vi gör det tillsammans med de
andra förbunden.
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Olika förutsättningar
Även om planeringsarbetet och grundstommen i arbetet är likartat finns det
olika förutsättningar på de orter som
vi valt att prioritera.
I Norrtälje som blev pilotfall hade
renoveringen av föreningshuset tagit
all kraft under lång tid. Det fanns en
vuxenförening, men med behov att
fylla på med nya krafter. I samband
med en ordförandeträff om medlemsvärvning väcktes först frågan om att
göra Norrtälje till projektort för en
nysatsning.
Efter en hel del planering med föreningen och dess ordförande bestämdes att vi skulle göra en storsatsning
där alla förbunden medverkade i att få
igång verksamhet med fokus på barn
och ungdom.

Ett stort hus på ca 200kvm
Vi tänkte stort på alla nivåer, en öppet
hus variant. På bottenvåningen blev
det ett fik samt olika bord där varje
förbund kan presentera sitt område
och arbete. Och på övervåningen gjorde vi utrymmen för föreläsningar och
teater liksom för disco på kvällen för
olika åldrar.
Vi ville verkligen satsa på marknadsföring, att verkligen synas i bruset och göra ett ordentligt avstamp i
Norrtälje. Där fanns en mycket driven
och engagerad ordförande som representant för föreningen och han var
dessutom nybliven pensionär med tid
och lust. Vi tryckte upp affischer och
vykort och satte in stora annonser i
lokalpressen. Vi hade en känd person
som föreläste och med ett stort program som vi tänkte skulle locka många

att komma. Det fungerade bra rent
lokalmässigt. Det kom också mycket
folk ca 200 personer under dagen den
17 mars 2007. Det var en rolig och en
lustfylld dag.
En stor och framåt teaterverksamhet
I Södertälje som blev nästa prioriterade område togs utgångspunkt i det
lyckade samarbetet i Norrtälje. Skillnaden var att i Södertälje fanns en aktiv juniorförening med närmare 200
ungdomar i teaterverksamhet och en
lokal i stort behov av upprustning. Här
blev värnandet om verksamheten det
som fick bli vägledande och lokalen
fick bli prio två.
I Södertälje tänkte vi mindre budget
samt på att använda oss av mer lokala
krafter. En mindre satsning, fast med

samma målsättning. Vi tryckte endast
upp flygblad som vi kopierade på förbundets vaktmästeri samt att vi kunde
maila ut och att andra kunde skriva
ut själva. Vi försökte verkligen gödsla
med dem. Gratisannonser och lokalpress på gång och föreningsnytt m.m.
Kontakter togs och kommunfolk fick
inbjudan.
Teater är ju en redan befintlig verksamhet i huset så vi ordnade teaterverkstad samt dans och pyssel bl.a.
Mat fanns och fika givetvis. Det blev
en mycket rolig dag och en positiv
upplevelse för alla inblandande. Det
kom ca 80 personer under dagen.
Fortsatt satsning
Vi tar med oss av våra erfarenheter
kring detta speciellt vid fortsatt utveckling i länet och vid nya satsningar

inom IOGT-NTO.
I dagsläget för vi diskussioner med
(initiativ från distriktsstyrelsen) kring
att försöka oss på med en nyetablering
i Nynäshamn. Där finns ingen egen
lokal, men det är enligt utsago stora
problem i kommunen och ett behov
och intresse både hos kommunen och
IOGT-NTO-föreningen för att organisationen ska bli mer aktiv.
Det saknas inte utmaningar och det
finns inte en paketlösning för att satsa
på olika orter. Vi måste vara lyhörda
och flexibla. Men önskvärt är att vi gemensamt med rörelsens olika förbund
hittar en bra väg för att visa att vi är att
räkna med i framtiden.

lizzette masterson
utvecklingskonsulent
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Stockholms distrikt har under den
senaste tvåårsperioden varit mycket
framgångsrikt på många områden.

Vi satsar på värvning och nyetablering
Vi har lyckats förstärka och utveckla
verksamheten på ett på par viktiga
orter och vi har inte minst ökat vårt
medlemsantal ganska markant. Medlemsantalet har förresten nettoökat
sedan år 2000, vilket sannolikt är
mycket ovanligt i IOGT-NTO-landet.
När vi i distriktsstyrelsen satte oss
ner för att diskutera och planera vår
verksamhet och utvecklingsarbetet för
2008 och framåt, så kunde vi konstatera att det fanns en del viktiga lärdomar
och erfarenheter som vi kunde ta oss
med oss från de senaste två åren.
Föreningen är grunden
Kärnan i distriktets verksamhet är
fortsättningsvis de lokala föreningarna och deras verksamhet. Vi har
dock yttersta respekt för att många av
de medlemmar som vi värvar till organisationen vill ha andra former för
sitt engagemang eller kanske rent av
bara vill stödja organisationen med ett
”passivt” medlemskap.
Oavsett om distriktet fanns eller inte så skulle föreningarna tuffa
på med sin verksamhet och därmed
skulle man lite rått kunna säga att
distriktsstyrelsens arbete får inriktas
på andra saker. Så är det förstås inte,
vi kommer alltid att finnas där för att
stötta med olika insatser och vi kommer förstås att skynda till föreningarnas hjälp då vi blir tillfrågade, men vi
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gift blir att stimulera till och genomföra aktiviteter inom de tre verksamhetsområdena. I detta arbete finns det
förstås alltid plats för alla föreningar.
Dessutom prioriteras värvning och
arbetet med projektorter.
Nyetablering
Distriktet har, i nödvändig samverkan
och samförstånd med föreningen på
orten, kunnat genomföra lyckade nysatsningar i Norrtälje och Södertälje.
Framgången i arbetet bygger på samverkan med alla tre ungdomsdistrikten och en aktiv satsning på värvning.
I distriktsstyrelsen tror vi starkt på
denna modell och vi tror också att vi
utöver medlemsvärvning också måste
föra med oss ett antal aktiviteter från
det smörgåsbord som vi kan erbjuda
från de tre verksamhetsområdena.
Således tror vi att Drogkampen, aktiviteter under Folknykterhetens vecka
och frukostmöten kan vara lämpliga
aktiviteter att ta med i ett nystartsupplägg.
Nya medlemmar
Medlemsvärvningen är central i utvecklingsarbetet och vår filosofi är att
vi på ”nya” orter ska söka aktivt samarbete med frikyrkan och muslimska
organisationer för att få ytterligare
fart på aktiviteterna. Minst 12 organiserade värvningsaktioner genomförs under året och målsättningen är

att därigenom värva minst 1000 nya
medlemmar.
Distriktsstyrelsens ambition är att
prioritera åtminstone en ny ort varje
år och därutöver förstås fortsätta uppbackningen av de orter som redan
nystartat. Ett besök hos kommunledningen är också viktigt i starten av en
nysatsning.
Stödfunktioner
För att utvecklingsarbetet ska bli
framgångsrikt krävs duktig personal
och en aktiv styrelse. Förbundets utvecklingskonsulent blir också en viktig motor i arbetet på nya orter.
Distriktstidningen Appell, nyhetsbrev, e-postsändningar och de olika
kommittéer som finns blir viktiga
hjälpmedel i att sprida en positiv anda,
nya idéer och framgångsexempel från
arbetet.
En sak är dock säker, distriktsstyrelsen och personalen måste ha stödet från alla medlemmar och också
hjälp i arbetet. Entusiastiska och stolta
medlemmar blir också bra medlemsvärvare, duktiga kampanjarbetare och
ambassadörer för en helnykter livsstil.
Blir du särskilt entusiastisk över eller tveksam till något du läser i Appell
och känner att du måste dela med dig,
skriv till oss eller hör av dig. Ditt engagemang betyder allt!
bo högstedt

Ny på jobbet
Sedan i januari är Jane
Edkvist ny verksamhetsledare i Möjligheternas
Hus i Farsta. Hon efterträder Helena Dahlberg, som
under de fyra åren sedan
huset öppnades har stått
i spetsen för arbetet, inte
bara i butiken utan också
för alla de aktiviteter
som pågått i huset.
Det är en gedigen verksamhet som
Helena Dahlberg överlämnar, när hon
nu som en följd av sjukdom valt att
dra sig tillbaka.
– Från ett läge där vi stod på minus
har nu kontakter byggts upp med sociala myndigheter, allmänheten lämnar prylar till huset, kundkretsen är
stabil och ekonomin stark.
Jane som tillträdde den 14 januari
kommer från en tjänst inom Stockholms kommun. Hon är beteendevetare, 47 år, och har arbetat i en öp-

penvårdsenhet i Söderort. Nu tar hon
alltså över tjänsten som verksamhetsledare i Möjligheternas Hus.
– Det gäller att ta tillvara allt det
som är bra och gärna förstärka det.
Det viktigaste nu är att hela tiden ha
en bra arbetsplats där man känner sig
hemma och som man vill gå till, kort
och gott en meningsfylld sysselsättning.
Redan under första arbetsveckan
har Jane hunnit med fem introduktionssamtal. Det är två från Socialförvaltningen och en från Arbetslivsresurs. Och kunderna fortsätter att
strömma till butiken.
– Jag var verkligen imponerad av
kön i torsdags. När man tittade ut såg
man hur den slingrade sig upp mot
dörren. Och det är kul att se hur stolta
många är över att vara en del i hela
kedjan från att hämta hem prylar, till
att sortera, diska, laga och sedan sälja
och se någon med tillfredsställelse
bära hem ett fynd.

Men det är förstås mycket nytt att
lära sig och inte minst att bekanta sig
med alla IOGT-NTO:are som dyker
upp då och då.
Kalle Nilsson som är kassör i Möjligheternas Hus är inte färdig med
bokslutet ännu, men allt pekar på att
året som gått har skapat en ekonomisk
stabilitet.
– Vi har haft råd att skaffa oss en
nästan ny transportbil, berättar Kalle,
och det är nödvändigt för att kunna
göra hämtningar från alla de som
snabbt vill bli av gamla prylar. Då kan
vi inte ha en bil som vi till och från har
på verkstaden varje vecka. Nu kan vi
gå vidare med andra investeringar.
– Jag tror också vi kan amortera av
en del av skulden till distriktet, men
samtidigt är det ju så att vi inte vet så
mycket om vad 2008 för med sig.
kjell-ove oscarsson
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nykterhetskalendern

Åke Körberg – en nykter 100-åring
Han förenade som folkskollärare sin lärargärning med ett
osedvanligt djupt engagemang i nykterhetsrörelsen, från att
ha startat en scoutkår med sina skolpojkar i Hallsberg till
att vara med att bilda NTO:s Juniorförbund 1949 i lokal i
Riksdagshuset, som Riksdagens talman, NTO-aren August
Sävström ordnade.
Åkes uppdrag, nationellt, regionalt och lokalt under
många år låter sig inte lätt beskrivas, men det kändes högtidligt, märkligt och vördnadsfullt att uppvakta Åke Körberg
den dag då det gått 100 år sedan han föddes. Han ”måste”
vara den person som J M Omberg skrev om i en sång och
som nykterhetsfolk sjungit i decennier:

I samband med årsskiftet fyllde Åke Körberg i Täby 100 år.
Han är en av IOGT-NTO:s trogna medlemmar och har tillhört rörelsen sedan 1925.
År 1931 uppfyllde han en av sina drömmar – att gå på
Wendelsbergs folkhögskola. Det var en dröm som förenade
många NTO:are och som ledde till en fördjupning av medlemskapet förutom den vidgning av kunnande och insikter
om historia, liv och Wendelsbergs miljö, som lärare och personligheter förmedlade. Det var krisår för Sverige med stor
arbetslöshet, och då studerade på Wendelsberg personligheter som bl.a. kom att bli ombudsmän för NTO, idébärare och
kulturförmedlare.
Åke ville tidigt i sin levnad bli lärare. Och det blev han
efter att 1932 kommit in på folkskoleseminarium och 1936
påbörjat sin lärarbana.

Kör med sångarglädje
För drygt 30 år sedan bildades en kör
under namnet Stockholms IOGTNTO:s Pensionärskör. Numera heter
den IN-Kören. Inga-Lisa Persson har
varit med från början. ”Det är så roligt
att sjunga. Sammanhållningen är så fin,
vi är som en stor familj”, säger denna
glada 91-åring.
Maude Sjödin är ledare och håller kören i trim med både gamla kända och
nya överraskande körarrangemang.
Varje tisdagsförmiddag möts man
till övning i Tempelriddarnas lokaler
på Kammakargatan 54. Först uppsjungning, denna så viktiga aktivitet, sedan
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Spårar Du i någons handling att hans hjärta varit med,
ej ett kallt förstånd allenast, dig med alla goda gläd.
Ty vad gott i kärlek göres, ökar städse släktets arv,
som skall gå från far till söner uti alla tidevarv.
Huru ringa fröet varit, det betyder ingenting,
det kan växa till en krona som beskuggar jordens ring.
pris åt den som intet tager, men som giver tusenfalt,
han kan arm och fattig bliva, men han vinner likväl - allt.
Pris åt den som banar vägen åt en stor och sann idé,
om ock honom ej blir unnat att en slutlig seger se!
Ty att stora mål sig sätta är att även själv bli stor!
Och i ädel kamp för dessa livets högsta lycka bor.

övning och efteråt en pratstund runt
kaffebordet. Men man inte bara övar,
man sjunger också upp vid konserter
bland annat vid Pensionärsföreningens
träff både höst och vår, på servicehus
och i församlingsgårdar.
För att fira de 30 åren inbjuder kören
till klang- och jubelföreställning i Godtemplargården i Älvsjö söndagen den 20
april kl 14.00. Hjärtligt välkommen dit!

åke lindgren

Men för att kören ska kunna fortsätta
att sjunga och utvecklas behövs flera
deltagare. Alla ”stämvarianter” är välkomna. Man övar dagtid och alla som är
daglediga är välkomna att komma. Jag,
körens nuvarande ordförande, svarar
gärna på frågor. Ring mig på telefon 08715 39 25.
På frågan om vad som fick den senast tillkomna körmedlemmen att bestämma sig svarar Kurt Skansén snabbt:
”Jag tvekade men Bertil Stridh talade så
varmt och engagerat om körsången, om
den duktiga ledaren och den goda stämningen så jag kände mig inspirerad.”
rut kronstrand

På gång i distriktet våren 2008
Vårt budskap, att alkohol och andra
droger hämmar samhällets utveckling och individens fysiska, psykiska
och själsliga välbefinnande, skall ljuda
högt från IOGT-NTO i Stockholm distrikts megafoner. Kraften i denna organisation kommer från det stora engagemang som finns både ideellt och
professionellt. Den samlade röst som
alla våra medlemmar kan bidra till är
viktig och kan påverka politiker till
bättre beslut, men den kan även vara
en språngbräda för individer som på
grund av oss tar ställning för en helnykter livsstil, eller åtminstone ett förändrat synsätt på alkohol och andra

Några hållpunkter ur
vårprogrammet:
Klubb Sockerdricka
Stans nästa musikplats med livemusik
och ekologiskt kafé. Öppet varannan
fredag (jämna veckor) klockan 19–22.
Plats: Ringvägen 74.
Sprutbyte – lyckad metod?
Nils Stenström, adjunkt i socialt arbete
vid Mittuniversitetet, redogör för sin
senaste forskningsrapport om sprutbytesprogrammet i Malmö som han

Kulturcafé i Häggvik
Tisdagar klockan 13.00 i IOGT-NTOhuset Häggvik.
4 mars Paulus,- ”En reaktionär kvinnomotståndare eller en sprudlande visionär”. Larsinge Forsberg berättar.
11 mars Mats Jerrolf, serverar visor
och ballader i nya och gamla tappningar.

droger. Därför är vårt arbete viktigt.
Din röst räknas.
Under våren fortsätter vi att väcka
debatt och informera om våra kärnfrågor alkohol- och narkotikapolitik, förebyggande arbete och socialt arbete.
Vi arrangerar ett flertal frukostmöten
och satsar stort på folknykterhetens
vecka med nya djärva tag.
Varannan fredagskväll fortsätter vi
med succén med Klubb Sockerdricka i
IOGT-NTO-lokalen på Ringvägen.
Klubb Sockerdricka är en nykter
arena för livemusik i proffskvalitet för
ungdomar och vuxna. Där finns även
ett ekologiskt kafé. UNF och IOGT-

NTO i Stockholm står som värdar
för kvällarna. Kolla in www.myspace.
com/sockerdricka för mer info om
vilken musik du kan förvänta dig!
Håll utkik efter våra nyhetsbrev via
e-post och på www.iogt.se/stockholm.
Där informerar vi löpande om vad
som är på gång. Mycket fler aktiviteter finns att läsa om på vår webbsida
www.iogt.se/stockholm
Vill Du hjälpa till med någon av
våra aktiviteter? Hör av Dig till Max
Dahlstrand, distriktkonsulent IOGTNTO Stockholm.

Folknykterhetens vecka
Fredag 25 april: Utdelning av kampanjmaterial utanför stora moskén på
Södermalm.
Måndag 28 april: Topplunch för politiker på IOGT-NTO-gården i Klara.

Tisdag 29 april: Presskonferens med
rapport om kommunernas alkoholpolitik.
Utdelning av kampanjmaterial utanför T-banor.
Onsdag 30 april: Utdelning av kampanjmaterial vid Systembolagen.
Torsdag 1 maj: Folknykterhetens dag
i Ordenshuset på Skansen.
Aktiviteter på Norra Bantorget - flygblad. Vi delar ut korv med bröd.
Fredag 2 maj: Manifestation mot
drogen khat på Rinkeby torg
Programmet är preliminärt!

18 mars ”Rudbeckarna på Edsbergs
slott” – en 200-årig historia.
Kommunarkivarie Annika Holmberg
förmedlar glimtar från en svunnen tid.
25 mars ”Att förmedla en tradition”
Per Östberg, underhåller med sin gitarr.
1 april Stefan Demert, sjunger visor
och ballader.
8 april ”Våra favoriter” Ann-Marie

och Erik Östberg favoriserar bland lyrik
och bilder.
15 april ”Vårkänning i luft och
tanke” Vi möter våren med sång.
Kaffe med dopp: 25 kr
Lokal: IOGT-NTO-huset, Mantalsvägen 4 vid Häggviks pendeltågstation
på järnvägens västra sida. Kontakt:
Larsinge Forsberg, tel 08-590 337 03.

publicerade i januari i år. Tid och plats:
onsdag den 5 mars klockan 08.00–09.30
på IOGT-NTO-gården, Klara Södra
Kyrkogata 20.
Dessutom frukotsmöte torsdag 10
april klockan 08.00–09.30 på en ännu ej
faställd rubrik.
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Distriktsårsmöte på Tollare Folkhögskola
Kallelse till Stockholms IOGT-NTO distriktsårsmöte lördagen den 12 april 2008
kl 9.30.
Vi samlas på Tollare Folkhögskola för förhandlingar och inspirerande gemenskap. Efter förhandlingarna är det dags att njuta av en god middag och underhållning.

Seniordagar på Tollare

Händer i Södertälje!

3–5 juni 2008 ordnar distriktets Äldrekommitté seniordagar på Tollare folkhögskola. Ur innehållet:
”Snart ska hela rasket rivas”. Besök i
Godtemplarbyn med historia från de 58
åren.
”Kom ihåg det du minns”. Ann Gabriels
om minnesträning och kroppsspråk.
”Blir Sverige nyktrare nu? IOGT-NTO
mellan två kongresser”. Samtal med Mai
Eriksson.
”3M. Mat Motion Medicin” Jeanette
Scott ger goda råd.
Tid för kvällsaktiviteter och egna promenader.
Pris: dubbelrum 895 kronor, enkelrum
1 295 kronor, utan logi 395 kronor.
Anmälan senast den 30 april till Rut
Kronstrand, Kamratvägen 4, 132 42 Saltsjö-Boo, telefon 08-715 39 25. Det finns 18
platser. Först till kvarn gäller.
Arrangör: Äldrekommittén

Lunchmusiken fortsätter till
och med 30 april varje onsdag
med undantag för påsk- och
påsklovsuppehåll vecka 12 och
13. Artisterna är bl a Hayati
Kafé, Ove Engström, Marcel
Farias, gruppen Clockwise, Marina Nyström som är
teaterledare för Junis och ev.
Ann-Kristin Hedmark m fl.
Mer information Gunvor
Segerbrant 0708 - 516071.

TORSDAGSGRUPPEN
Torsdagsgruppens träffar för våren 2008.
13 mars Väntjänstträff med Äldrekommittèn. Obs! Tiden denna gång kl.13:00.
28 mars klockan 12.00 ”Ja, det var då
min vän.” Vi visar gamla kläder och lyssnar
på gamla melodier.
10 april Idag har vi berättardag. Tänk
efter vad som hänt under vår verksamhet.
Tag fram ett glatt eller ett sorgligt minne.
24 april ”Romansen.” Ge det ordet ett
innehåll, vi visar vägen!
Vi möts torsdagar kl 12.00 på Ringvägen
74.
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Kvällsmusik
En timme med sånger av Tom
Lehrer med Henrik Cevert –
sång, Ari Stockås – gitarr, Dan
Lindh – piano och JO Gullo –
ståbas. Fredag 14 mars kl 19.30
IOGT-NTO STOCKHOLMS
PENSIONÄRSFÖRENING
Månadsmöten onsdagar
klockan 13-15, Ringvägen 74.
19 mars: Vi hoppas på besök
av en berättarglad person.
16 april: Kom, lyssna och
sjung med Håkan Hägglund
som underhåller ackompanjemang på gitarr.
Söndagen 20 april kl 14.00:
30 år med IN-kören. Kören
bjuder på andlig och lekamlig
spis.
Lokal: Godtemplargården i
Älvsjö.

tre spännande
studiebesök
Studiebesök för alla daglediga.
Strindbergsmuséet 26 mars
klockan 13.00, Drottningg. 85
Östasiatiska muséet, 23 april kl
13.00, Skeppshomen.
Olle Olsson-Hagalund-muséet
21 maj klockan 13.00, Furugatan
3, Solna.
Anmälan tre dagar innan till
Märta Schilt, 08-99 97 79.
Arrangör: konsument och
hemkommittén

Syskonkretsens vårprogram 2008
Mars 5 Birgitta Zotterman
berättar om och visar bilder av
Skeppsholmen. Samarbetspartner:
Nykterhetsrörelsens Samorganisation i Stockholm (NSO).
Mars 12 ”Om positivhalare.”
Jan-Evert Olbrink berättar.
Mars 19 Påsksamkväm. Siv
Hellgren sjunger och spelar för
oss.
Mars 26 Torsten Friberg: ”Människor jag mött.”
April 2 ”Snabba ryck!” Musik
från sekelskiftet 1800/1900. Siv
Österberg, Jan Eneqvist och Bengt
Blixt underhåller.
April 9 ”Skitstövel privat må
vara, men aldrig som offentlig
person”. En kväll med Bengt
Göransson.
April 16 Göran Annebring:
”Visa i vårens tid”.
Mötestider: onsdagar kl 18.30
Möteslokal: Klara Södra Kyrkogata 20.
Arrangör: Syskonkretsen

Sätrabälgarna på Ringvägen 74, torsdagen den 13 mars kl 13.00.Vi lyssnar
till 50- och 60-talslåtar framförda av Sätrabälgarna – ett gäng dragspelare.
Arrangör: Äldrekommittén och Torsdagsgruppen i samarbete med NBV

Alltid på en måndag
Fokus för våren 2008 är hållbarhet
från det globala till det lokala. Vi tar
bland annat upp följande teman: kommunikation, miljö, globala frågor och
Stockholm.
Milenniemålen – världens viktigaste
löfte, 10 mars klockan 18.00
Vad är EU och vart är EU på väg? 17

Nykter Träffpunkt för Alla
IOGT-NTO-lokalen, Ringvägen 74.
Öppettider: måndag, tisdag, onsdag,
fredag klockan 10.00–16.00.
E-post: nta@iogt.se
Telefon: lokalen 08-641 70 77, Monica
Lindström 0707-22 02 33, Joakim
Rzepka 0707-78 40 68.
Kamratstödsluncher
Kom och laga en schysst lunch
tillsammans med andra kamratstödjare. Vi träffas varje tisdag kl 10-15 på
Ringvägen 74 och bestämmer vad vi
ska laga. Sen går vi och handlar maten,
lagar den, äter och fikar. Om du är med
och lagar maten kostar lunchen 20 kr
(inkl kaffe). Om du vill äta men inte
kan vara med vid matlagningen kostar
det 25 kr och du måste ringa Joakim
senast kl 10 så vi kan laga tillräckligt
med mat till dig.
Självkänsla nu!
Studiecirkelsuccén Självkänsla nu!
fortsätter. Hör av dig för nästa start till
Monica Lindström.
Andliga Vandringar
Vi börjar med en ny härlig aktivitet,
Andliga vandringar, en promenad med
meditation tillsammans med Jonny
(ring 0762-51 84 63 för mer information).
Fredagsföreläsningar
7 mars: Vad är det för fel med sås och
potatis? Bra kost behöver inte vara

mars kl 18.00.
Tibetfrågan ur buddhistiskt perspektiv, 31 mars klockan 18.00
Rwanda – Har freden kommit för att
stanna? 7 april klockan 18.00
Stockholm, den planerade staden, 14
april klockan 18.00
Framtidens Stockholm, 21 april
klockan 18.00

svårt. Jeanette Scott, NBV
14 mars: Varför går det så bra för
IOGT-NTO? Anna Carlstedt, vice ordförande IOGT-NTO-förbundet
28 mars: Pilgrimsvandring och stavgång. Håkan Gren
4 april När livet är att stenar bära.
Lars-Åke lundberg, etisk rådgivare på
behandlingshem och fd fängelsepräst.
18 april: Budgetsanering. Kristin
Nordling Budget- och skuldrådgivare
på Enheten för hemlösa
25 april: Andlig vandring. Jonny
Coutant, IOGT-NTO-föreningen
Comeback
16 april: Hur mycket styrs vårt samhälle av rädslor? Micke Lundh, NBV,
författare och före dettare polis.
Onsdagsföreläsningar
12 mars: Sexuell läggning och heteronormen vad är det? Peter Roth, RFSL
2 april: Att bli till som människa: om
människans utveckling, om bokstavsbarn och om andra hinder i människans varande. Rolf Karlsson, barn- och
ungdomspsykiatriker.
9 april: Tro hopp och kärlek. LarsÅke Lundberg, etisk rådgivare och fd
fängelsepräst.
23 april: Hur du kan ordna upp dina
gamla skulder! Kristin Norling budgetoch skuldrådgivare Soc.tj.förv.
(Ta med dig alla dina papper ang.
skulder till kronofogden odyl. Så får
du råd om hur du lägger upp din
skuldsanering på bästa sätt.)

Föreläsningarna är gratis.
Platsen är NBV Stockholms län,
Jungfrugatan 5 T-bana Östermalmstorg.
Mer om föreläsningarna kan du läsa
på www.nbv.se/stockholm
VARMT VÄLKOMNA!
Arrangör: NBV Stockholm

Vår för vakna i Älvsjö
Kafékvällarna ordnas i regel
söndagar kl 18, och inträdet är
30:- inklusive kaffe. Samarrangör
är NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, Stockholms län.
YR I HUVET , söndag 9 mars
kl 18.00. Med en ny diktsamling
framträder trubaduren poeten
Håkan Hägglund till ackompanjemang av gitarr och ukulele.
MIG ÄGER INGEN, onsdag
19 mars kl 19.00 Författaren Åsa
Linderborg om sin bok om en
pappa som inte alltid räckte till.
MUSLIM, NYKTERIST, RIKSDAGSMAN, söndag 30 mars
kl 18.00. Möt Mehmet Kaplan,
IOGT-NTO:s distriktsordförande.
NATURENS EGET KONSTGALLERI, söndag 13 april kl 12–
16 LOPP Fotografen Karin Schilt
gör ett personligt nedslag.
VÅRKONSERT, söndag 27 april
kl 18, med Långbrodalskören och
Kerstin Edewald Berg.
SPECIALBLANDNING, söndag 18 maj kl 18.00. Favoriter ur
arkivet med Specialensemblen.
Dagens krönikör Elisabeth Fernström.
Adressen är Godtemplargården,
Trumslagargatan 10, Älvsjö.
Arrangör: IOGT-NTO i Älvsjö
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signerat
Under den senaste tiden har vi verkligen fått
tillfälle att fördjupa oss i Stockholms stads
alkoholpolitik. Först anordnades ett frukostmöte om alkohol och våld på gator och torg.
Där medverkade Ulf Kristersson, som är
ansvarig politiker. Samtalet handlade bland
annat om serveringstillstånd. Krogar som
överserverar eller där det är mycket stök kan
bli av med sitt tillstånd att servera alkohol.
Ulf Kristersson menade att Stockholm har
en bra tillsyn och använder alkohollagen för
att ge varningar och dra intillstånd, men att
problemet är att länsrätten upphäver dem.
Några dagar senare medverkade Anders
Häregård på en alkoholpolitisk utbildning
som förbundet ordnat. Anders Häregård är
högsta ansvariga tjänsteman på tillståndsenheten. Han berättade att det finns en oenighet mellan förvaltningens bedömning och
länsrätten, och det gäller var gränsen går för
upprepad fylla, där bevisningen är svår. Om
de ärenden som går vidare till kammarrätten
fortsätter ge annat utslag än den bedömning

som tillståndsenheten gör, så kan det på sikt
innebära att de får ändra sin bedömning.
Vilket alltså betyder att det blir svårare att
dra in någons tillstånd på grund av att t.ex
väldigt berusade gäster fortsätter serveras.
Alltså styrs stadens alkoholpolitik också
av juridiken, inte bara av politiken. För oss
i IOGT-NTO Stockholm betyder det att vårt
opinionsbildande arbete blir ännu viktigare.
Dels kan vi få politiker att ytterligare skärpa
lagtexten som reglerar tillsyn, dels kan vi säkert också påverka berörda i länsrätten att
reflektera kring effekterna över beslut som
de fattar.

helene sigfridsson
vice ordförande iogt-nto stockholm

