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Foto: Robert WestinRedaktören i orginal fångdräkt från Långholmen

Jaha ja, då har vi kommit 
fram till nummer två 2002.   
Tidningens namn är nu 
fastställt av RIKSKRIS 
till Vägen ut. Redaktio-
nen kommer att utveckla 
vår medlemstidning med 
både intressantare mate-
rial och en bättre layout 
allt eftersom vi lär oss.

V å r 
ambition är att 
försöka spegla det 
som händer 
inom KRIS i 
S v e r i g e 
samt ta 
u p p 
sådana saker som rör det vi är 
engagerade i. Vårt arbete är ju  unikt. 
Vi har mycket kunskap om och 
erfarenhet av både missbruk och 
fängelsevärlden. Kunskap som vi 
kan förmedla till dem som styr 
och ställer och på så väg kanske 
bidra till att minska nyrekryteringen. 
Jag vill ge er alla som arbetar i 
lokalföreningarna runt om i landet 

en eloge för det jobb ni gör. Och ett 
stort tack till KRIS Sundsvall för 
programvaran.
 Vi gör nu ett uppehåll under 
sommaren och kommer ut med 
nummer 3 den 10 september. 
Hoppas att ni får en trevlig sommar 
med allt vad det innebär, för det 
tänker jag ha.  

Chefredaktör
Michael Thyberg

Global Print är det tryckeri som 
sponsrar oss med tryckningen 
av tidningen och är en fantas-
tisk samarbetspartner.

Global Print gör det möjligt för 
oss att sprida våra budskap och 
det är vi mycket tacksamma för. 
 

 RIKSKRIS

Nykopia Global Print AB.
Industrivägen 11
171 48 Solna
Telefon: 08-412 44 00
E-post: 
info@glocalprint.com
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KRIS Sverige tackar för samarbetet 
och bidragen.

Foto: Göran Axelsson
Här sitter Peder Sundquist, Valerij Lapchinov, Anette 
Riipinen, Redaktör Thyberg, Patricia Schedin samt 
Gith Jonsson och packar tidningar för fullt.

Det är på KRIS 
Stockholm som 
utskicken av med-
l e m s t i d n i n g e n  
görs idag. Här 
packas det in, 
frankeras och stäm-
plas cirka 3.000 
kuvert varje gång 
tidningen skall ut. 
Det brukar ta oss 
två dagar att utföra 
detta, men vi  har 
roligt under tiden. 



4

Lilla Gungan är ett så kallat halv-
vägshus som KRIS Stockholm 
driver. Till Lilla Gungan kan män 
som har en bakgrund med krimi-
nalitet komma. De esta som blir 
intresserade av oss har också miss-
bruk som problem. Därför vill vi 
att du först genomgår en primärbe-
handling på något tolvstegsställe 
- till exempel Hatten, Korpberget, 
Gälla eller Björka.
 När du är klar med primär-
behandlingen så kanske du upp-
täcker att än är det en bit kvar. 
Då är det vanligt att man väljer att 
komma till ett halvvägshus. Det 
är precis som det låter: Halvvägs 
in i samhället.
 Här på Lilla Gungan arbe-
tar vi enligt tolvstegsloson och 
har dessutom kompletterat med 
programmet Kriminalitet som 
livsstil av Gunnar Bergström.
 Vi vet av egen erfarenhet 
att kriminalitet är ett stort prob-
lem för många av oss. När vi blivit 
drogfria ökar ofta våra problem 
med  kriminaliteten. Det är ju nu, 
när vi inte är förvirrade av droger 
längre, som vi verkligen kan göra 
Det Stora Brottet. Hur vi än beter 

KRIS’ halvägshus har nu varit 
verksamt i drygt tre år och har 
haft stor framgång med sitt sätt 
att arbeta. Ali Reuananen har 
slutat på Gungan och nu har 
Åsa Johansson tagit över som 
föreståndare.

Lilla Gungan
Ett ovanligt halvvägshus där man inte behandlar 
missbruket utan det kriminella tänkandet med hjälp 
av tolvstegsmetoden.

oss så tycks vi hela tiden se runt 
hörnet, en massa tillfällen till brott 
dyker upp. Vi vet att nu har vi 
alla möjligheter i världen att klara 
oss. Vad vi också vet är att börjar 
vi begå brott så, förr eller senare, 
kommer vi att börja med droger 
igen och så vidare. Ja, resten vet 

du ju.
 Här på Lilla Gungan ges 
du möjlighet att fortsätta att arbeta 
med dej själv. När du kommer från 
kanske ett ganska så långt fängel-
sestraff och eller primärbehandling 
så är ofta återanpassningen i sam-
hället svårare än vad du  trodde. 
Det är inte alltid så lätt att sköta 
alla åtaganden som samhället för-
väntar sej av en vuxen man.  Vi 
ska dessutom göra det drogfria. 
Kanske är det länge sedan du arbe-

tade och försörjde dig själv?  Eller 
har du aldrig gjort det? Kanske 
kan du inte laga mat och i övrigt 
sköta ett hem? 
Är det så?
Ja, då är du en av oss. Här får du 
tillsammans med andra i en lik-
nande situation öva dig. Det är ni 

Det nns en känsla av hemtrevnad på Lilla Gungan. Foto: Robert Westin

män som bor här som handlar och 
lagar all mat. Det är också ni själva 
som städar. Ja, i princip får ni göra 
allt det som man normalt gör i ett 
hem. Vi pratar mycket om eko-
nomi och behöver du skuldsanera 
och få hjälp att få pengarna att 
räcka så säg till så hjälper vi dig. 
Ofta är det här med ekonomi svårt 
för oss. Vi är inte vana vid att 
behöva planera för en hel månad 
och behöver få öva oss i det.
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Så här trevliga rum bor killarna i. Rummen ligger på övervåningen.
Foto: Robert Westin

En till två dagar i veckan fortsät-
ter vi arbetet med oss själva i en 
så kallad processgrupp mellan kl. 
9.00-  15.00. De övriga tre dagarna 
ges du möjlighet att pröva olika 
yrken i praktikform.  Vi hjälper 
och stödjer dig i kontakten med 
arbetsförmedlingen. Lilla Gungan 
har också nära kontakt 
med en del arbetsplatser i 
Stockholm. Men kanske 
vill du hellre studera? 
Varför inte försöka att 
läsa ett par ämnen för 
att öva upp din studie-
teknik? 
 Vi går också på 
självhjälpsmöten hos NA 
(Anonyma Narkomaner) 
och AA (Anonyma Alko-
holister). Här är det ditt 
eget ansvar att själv se 
till att hitta möten som 
du kan gå på regelbundet 
och trivas på. Vi försöker 
också att utvecklas på det 
kulturella planet. Att gå 
på  till exempel museum, 
opera, teater och utställ-
ningar är kanske sådant 
som vi inte är vana . 
 Många gånger 
känner vi oss utanför 
samhället, en av orsakerna är att vi 
inte har samma livserfarenhet och 
referensramar som andra jämnår-
iga. När vi tillsammans gör sånt 
som vi tidigare känt oss obekväma 
med så kan vi också hjälpa var-
andra. Med hur man går, står och 
pratar till exempel. 
 Gillar du att träna? Vi har 
gratis tillgång till Fryshusets na 
träningshall samt att få träna judo 
en gång i veckan. 
Mitt på Söder ligger KRIS’ na 
lokal som har öppet varje dag. Där 
händer det ofta mycket som är kul 
som vi har fri tillgång till. 
 Vi har också mycket roligt 
tillsammans. När vi lagar mat eller 
handlar, alltså gör sådana där van-
liga saker, så ges det mycket till-

fälle till skratt. 
Vill du slippa vara ensam?
Vill du umgås med människor    
som är som du? 
Vill du fortsätta utvecklas till en 
ansvarsfull och trygg man? 
Ja, då är nog Lilla Gungan stället 
för dig!

Vi som jobbar här är alla 
nyktra och drogfria miss-
brukare och dessutom är 
vi före detta kriminella. 
 Vi vet vad du ska 
gå i genom för att bli 
en fullvärdig medlem av 
vårt na samhälle. Vi har 
alla varit där du är. Vi har 
också utbildning att luta 
oss mot. Tillsammans kan 
vi hjälpa varandra att få 
leva värdigt och må gott!
 Vill du komma till 
oss? Kanske för att bo här 
eller bara för att titta hur 
vi har det? 
Du är välkommen att 
ringa så gör vi upp om en 
tid.

Jag hoppas att vi ses snart. Om 
inte här på Lilla Gungan så på 
KRIS! Jag och alla vi andra här 
på Lilla Gungan önskar alla en n 
och hederlig sommar.

Åsa  Johansson/ vik föreståndare.

Fakta om Lilla Gungan

Verksam tid:  3 år
Platser:  5 st
Arbetsmodell:  Tolvstegsmetoden och     
   Kriminalitet som livsstil.
Behandlingstid: 3-6 månader
Målsättning:  Lära sig att leva livet på     
   livets villkor.
   Och att ta ansvar för     
   sina handlingar.
Lokal:   Pittoresk äldre tvåvånings    
   villa i Enskede.
Adress:  Lilla gungans väg 12
   112 33 Enskede
Telefon:  08-448 03 17
e-post:   lillagungan@kris.a.se
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Åsa Johansson 
visste vad hon 
ville - blev ny 
föreståndare på 
Lilla Gungan
Jag träffade Åsa på restaurang 
Entré som ligger på Söder. Vi åt 
gott och hade en trevlig prats-
tund.
 

Vem är du? 

Jag heter Åsa Johansson och är 40 
år, jobbar som föreståndare på Lilla 
Gungan och har varit drogfri i 9 år.

Vad har du för bakgrund?

Jag är född och uppväxt i Stock-
holm. Började tidigt med att dricka 
alkohol och gillade det alldeles för 
mycket. Jag levde destruktivt och 
började också med amfetamin. 
Tröttnade fort på tråkiga saker och 
sökte hela tiden nya utmaningar. 
Levde kriminellt men klarade mig 
undan längre straff. Jag gick ofta loss 
i häktningsförhandlingarna, dess-
värre.

Dessvärre?

Ja, jag menar att det kanske hade 
kunnat få stopp på mig tidigare. Mitt 
missbruk pågick i tjugo år.

Hur blev du drogfri?

Jag blev drogfri med hjälp av NA:s 
självhjälpsprogram som passade mig  
mycket bra. Jag hade väldigt lätt 
för att sluta använda droger. Det 
är jag glad och tacksam för. Däre-

mot var det svårare 
att förändra mina 
kriminella tankar.

Vad gjorde du 
sen?
Jag valde att börja arbeta med behan-
dling. Utbildade mig i addictiolgi  som 
alkohol- och drogterapeut. Vidareut-
bildade mig inom kriminalitetsprob-
lematik.

Hur hamnade du på Lilla Gungan?

Jag arbetade i Norrland och började 
längta tillbaka till Stockholm. Samti-
digt såg jag hur KRIS växte fram och 
blev intresserad av verksamheten. Jag 
såg ett infoblad om Lilla Gungan när 
jag var på Korpberget och då tänkte 
jag: Där vill jag arbeta!
    En gång träffade jag Ali Reunanen 
och då sa jag till honom: Jag ska börja 
jobba hos er!
Han tittade förvånat på mig. Något 
år senare träffade jag Ali igen och vi 
pratade om det där att jag ville börja 
på Lilla Gungan. Just då fanns det 
inget behov av ny personal. Men en 
dag ringde Ali och erbjöd mig att ta 
över eftersom han hade ett annat erb-
judande på gång. Så den 22 oktober 
2001 tillträdde jag som vikarierande 
föreståndare på Lilla Gungan.

Hur trivs du på Gungan?

Mycket bra! Det nns en anda av 
utveckling och en tillåtande attityd. 

Högt i tak skulle jag vilja beskriva 
det som. Personalen strävar verkli-
gen efter att vara proffesionella i sina 
roller. Vi tycker att det nns stora 
möjligheter för våra killar genom att 
vi också har tillgång till KRIS.

Har du några visioner om 
Gungan? 

Ja, jag har en del visioner:
-Att vi blir ekonomiskt självbä-
rande.
-Vidareutbilda vår personal.
-Utveckla och hitta nya vägar för     
kriminalitetsbehandlingen.
-Skaffa ett större hus för er 
patienter.
-Starta ett Lilla Gungan för kvinnor.
-Driva ett öppenvårdsprogram till-
sammans med KRIS i framtiden.

Vad gör du om 10 år?

Förmodligen arbetar jag med han-
dledning och utbildning.

Tack och lycka till!

Tack!
 

Research Lilla Gungan:
 Michael Thyberg

Föreståndaren Åsa Johansson hoppas på att en dag kunna 
starta ett Lilla Gungan för kvinnor

Foto:Robert Westin
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Besök på Sveriges riksdagBesök på Sveriges riksdag

Foto: Michael Thyberg

Riksdagkvinnan Yvonne Oscarsson (V) och Peter Söderlund vid ett 
av seminariumen KRIS Stockholm deltagit.

Intresset för vår organisation ökar även hos våra 
riksdagmän.  KRIS Stockholm är idag en itig 
gäst i riksdagshuset, dit vi ofta blir inbjudna för 
att diskutera frågor där vår särskilda kompetens 
behövs.

Efter ett besök på KRIS av Yvonne Oscarsson så 
bokades det ett möte på riksdagshuset för  rund-
vandring och en liten pratstund med Yvonne. Hon 
representerar vänsterpartiet och sitter med i justi-
tieutskottet. Yvonnes 
intresse för vår organi-
sation faller sig naturligt 
då hon själv varit alko-
holist och är insatt i de 
problem varje missbru-
kare ställs inför.
   Yvonne är idag nykter 
sedan nio år tillbaka och 
anhängare till den så 
kallade tolvstegsrörel-
sen. Vid vårt första 
besök visade Yvonne 
oss runt i den anrika 
byggnaden, som en 
gång i tiden tillhörde 
Sveriges Riksbank.
  Vi var och tittade på 
den gamla plenisalen 
som är klädd helt i trä 
och mycket vacker. Det 
var där som de omtalade 
så kallade KU-förhören 
hölls.

Rikdagsmän mot 
narkotika
Vid ett tidigare tillfälle var vi inbjudna för att dis-
kutera den nationella handlingsplanen för narkotika-
frågor. Vi ck  träffa ett trettiotal riksdagsmän som 
kallar sig Riksdagsmän mot narkotika. Det gavs till-
fälle att berätta om vår verksamhet och vår syn på 
hur man kan arbeta förbyggande mot den ökande 
trenden av missbruk bland yngre. Vi talade även 

om att kunskap nns hos oss och andra organisa-
tioner som arbetar i samma rikning, Kunskap som 
är viktig att ta del av för våra riksdagmän. Vi ck 
även många frågor att besvara, bland annat undrade 
de hur svårt det verkligen är att sluta droga. Men vad 
man glömde tala om var svårigheten att bryta sitt 
kriminella tänkande, vilket vi tog upp. Detta var nog 
en nyhet för denna grupp. Det antecknades itigt 
och vi får väl se det som att våra styrande lyssnade 
på vad vi sade.

Skuldsanerings-
frågor
Peter och Micke 
från KRIS Stock-
holm har pratat om 
skuldsaner ings 
frågor och de 
problem vår mål-
grupp ställs inför 
den dag man 
börjar arbeta.
    Det normala för-
farandet är ju att 
kronofogden går 
in och tar det man 
har, och det får ju 
stora konsekven-
ser.
  Vi menande att 
man kanske skall 
frysa skulderna i 
tre år från den dag 
man börjar att 
arbeta. För att på 
så sätt hinna stabi-
lisera sig och börja 

planera sin skuldsanering på ett lämpligt sätt. Skuld-
fällan är god vän med svartarbete och det är inget 
man skall behöva ägna sig åt när man tagit sig ur 
sitt missbruk och kriminella leverne. Man behöver 
få stöd från samhället även här för att kunna fortsätta 
leva hederligt och någorlunda bekvämt.
   

Michael Thyberg



Peter Söderlund är den som kläckte idén med ett 
och hur KRIS kan närma sig näringslivet
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Företagspaketet
I förra numret av Vägen ut kunde man läsa 
om KRIS nya logotype och reklambyrån XXVI 
Tjugosex. Ett samarbete som i nästa fas sjösät-
ter idén med företagspaketet, en produkt som 
ska locka näringsidkare att stöja föreningen. En 
målgrupp som är mycket hårt drabbad av den 
ökande brottsligheten.

Robert Lindqvist på XXVI Tjugosex beskriver att 
man vill använda massmediernas negativa, enkel-
spåriga fokusering på krimalitet som en hävstång. 
Den enorma uppmärksamhet ämnet får i feta rubri-
ker och spaltkilometer med sensationsjournalistik, 
i debattprogram och valäsk om hårdare tag - allt 
detta blir i företagspaketets skepnad ingången till 
och motivet för att vilja stödja KRIS. 

Den färdiga, kompletta produk-
ten beräknas nnas till försälj-
ning i juli 2002. I paketet ingår en 
broschyr, informationsvideo, ett 
diplom, prenumeration på Vägen 
ut och föreläsning av en KRIS-
medlem. 
    Det enskilda företaget som 
köper produkten visar att man 
aktivt tar ställning mot kriminali-
tet och på socialt ansvarstagande. 
Man höjer kunskapsnivån inom 
företaget och utmanar fördomar. 
Dessutom öppnar man upp för 
dialog med en fruktad, avskydd 
samling namnlösa kriminella. 
   Allt detta i syfte att stävja 
en kriminalitet som orsakar stort 
mänskligt lidande och det egna 
företagandet allvarliga ekono-

“Vårt förutna gör att vi 
måste vara benhårda - 
både mot varandra och 
oss själva. Därför har vi 
satt upp fyra ledord som 
vi noggrant följer. KRIS 
står för hederliget, drog-
frihet, kamratskap och 
solidaritet. Vi strävar hela 
tiden efter att vara ett 
föredöme för andra män-
niskor i samma situa-
tion.”

ur broschyren i Företagspaketet.

miska skador. KRIS hoppas att med företagspaketets 
hjälp få ut sitt budskap till denna drabbade grupp. 
Varje sålt paket bidrar till att nansiera föreningens 
verksamhet. KRIS vill också gärna att detta öppnar 
dörren till ett större utbud av arbetstillfällen för med-
lemmarna. 

Det kommer att bli lokalföreningarna som får i 
uppdrag att sälja företagspaketen. Dessa köps till 
självkostnadspris av KRIS Stockholm och över-
skottet används sedan till att utveckla de lokala 
verksamhetsprogrammen.
     Genom att skapa goda relationer med lokala 
företagarorganisationer (Rotary, Lions, Round Table 
m..) har man tillgång till ett stort kontaktnät direkt 
in i många företag på orten.

     
Ju er företagspaket som 
säljs desto större och bredare 
KRIS-verksamhet, vilket 
minskar kriminaliteten på 
orten. Och ju färre aktiva 
brottslingar desto er med-
lemmar. 
    Det nns minst sagt 
goda försäljningsargument. 
Nu återstår att se om Sveri-
ges företagare nappar på idén 
och om de tycker att vi är 
värda att satsa på. 
  KRIS är som sagt bäst 
i världen på brottsförebyg-
gande åtgärder! Det har vi 
bevis på.

Richard Englund
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En länk mellan 
KRIS och 
näringslivet

Peter Söderlund har 
verkat inom KRIS 
Stockholm i fyra år 
och sett föreningen 
växa. Han har under 
den tiden utarbetat 
ett koncept som skall 
föra KRIS Sverige  
närmare närings-
livet. 
   Företagspaketet är 
en åtgärd som har 
till syfte att stärka 
de enskilda lokalför-
eningarna samt att 
öka samverkan med 
olika företag och 
KRIS. Reklambyrån 
Reklam XXVI står 
bakom den graska 
utformningen och 
layouten.

Bild & text: Michael Thyberg
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Vice ordförande Tommy 
Johansson i KRIS Göteborg. 

och diskutera hur vi har det. Ta hit 
föreläsare och annat.
   Ofta är det extra svårt för oss 
tjejer som har brutit med våra tidi-
gare liv och missbruk att hitta nåt 
att göra. Där tror vi att kvinnogrup-
pen kan fylla en funktion.

Vad händer i KRIS 
Göteborg?

Ändrade öppettider
Vi har utökat vår personalstyrka 
med ett antal personer och har 
också nya öppettider: 8.00 - 18.00 
varje dag.

Nystartad kvinnogrupp
En kvinnogrupp har startats. En 
tanke med denna är att vi tjejer i 
missbruk och kriminalitet ofta är 
varandras ender, snackar massa 
skit om varandra och intrigerar.
    I kvinnogruppen skall vi under 
okonstlade och drogfria former 
försöka lära oss att umgås, lita på 
varandra och ha trevligt tillsam-
mans. Som att gå på bio, gå ut 
och äta, handarbeta eller bara sitta 

KRIS landet runtKRIS landet runt

Vår ambition och förhoppning är 
att vi skall bli ett gäng tjejer som 
skall träffas en gång i månaden.

För unga lagöverträdare
Vi har startat ett samarbete med 
SDN Biskopsgården för unga 
lagöverträdare som är dömda till 
vård inom socialtjänsten.

Vår arbetsuppgift är att i samar-
bete med polis, räddningstjänst 
samt fältassistenter utarbeta ett 
fungerande och meningsfullt pro-
gram för dessa ungdomar.

Hämtningar och info
Vi har en väl fungerande verksam-
het när det gäller anstalter, muck-
hämtningar, information till olika 
instanser som frivården och skolor 
m.m. Detta är ett axplock av vår 
verksamhet, men är ni intresserade 
av att veta mer så är ni hjärtligt 
välkomna att kontakta oss.

-Med vänliga hälsningar från oss 
alla på KRIS i Göteborg.

Åsa Davidsson
 

KRIS Göteborg
Banehagsgatan 1 F
414 58 Göteborg
Telefon: 031-14 51 58
e-post: goteborg@kris.a.se

Fiskeutykt med KRIS och Bryg-
gan.

KRIS i Gnesta

En av våra minsta lokalföreningar men 
därmed inte sagt att inget händer där. Det 
gör det. En stor utegrill med tak skall stå 
färdig där i början av juni månad. Allt vack-
ert beläget vid Frösjön. 
    Kurre Nilsson, ordförande i KRIS Gnesta, 
hoppas att det blir många besök i sommar 
av medlemmar som är ute och reser. Men 
även andra gurer är ju välkommna. KRIS 
Gnesta kommer även att ha en kanotuthyr-
ning där i sommar. 
   -Så nu vet ni var ni ska åka på utykt, 
säger Kurre. Välkomna!

KRIS Gnesta
SJ hus  15
646 34 Gnesta
Telefon: 0158-263 65
E-post: gnesta@kris.a.se

Ordförande Kurre Nilsson, KRIS Gnesta
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Invigning i Nyköping-Oxelösund

KRIS Nyköping-Oxelösund har invigt sina lokaler. När-
mare bestämt onsdagen den 7 maj. Uppslutningen var 
god. Tv och tidningar samt politiker var på plats. Intres-
set ökar stadigt hos kommunen för verksamheten. 

Föreningen informerar nu om kriminalitet och missbruk på 
alla högstadieskolor i Oxelösund. Arbete pågår även med att 
få tillträde Nyköpings högstadieskolor. 
    Föreningen samverkar också med Nyköpings kyrkors 
ungdomsverksamhet och Våga-projektet, vars huvudman är 
IOGT-NTO. Diskussioner pågår med olika politiker om att 
öppna ett lågtröskelboende. Att föreningen är på gång är ju 
helt klart. 
   -Nu hoppas vi bara att politikerna tar detta på allvar och ger 
oss resurser att utvecklas och etablera vår verksamhet. Det 
gangnar ju alla i vår kommun, säger Kenneth Markström.

KRIS Nyköping-Oxelösund
Västra Tullgatan 2
611 57 Nyköping
Telefon: 0155-21 48 44

e-post: nykoping-oxelosund@kris.a.se

Foto: Michael Thyberg

Föreningen bjöd på kaffe och smörgåstårta vid invigningen.

Foto: Michael Thyberg
Här ser vi Kenneth Markström och ordförande Anders 
Eriksson bli intervjuade av Sörmlands nyheter.

11
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Cabarétpremiär på KRIS Stockholm: 
Ängsholmsickorna gör “När man glider omkring är 
det lätt att tappa balansen”

Foto: Micke Thyberg

Cabarétgruppen Ängsholmsickorna består av fr. v. NN, Ylva 
Lazaroff, Anne Honkola, Lill-Marit Bugge, Eugenia Leisjö, Eva Severinson och 
Anette Melin.

Cabaréten är ihopsatt av samma kvinnor som gör den på scen, det vill 
säga några av tjejerna på Ängsholmen. Temat är speglingar från livet och 
hur lätt det är att komma på glid. Materialet skriver de själva och Lill-
Marit hälper till med att regissera uppsättningen. 
    En viss nervositet fanns då de framträdde. Men den försvann ganska 
så omgående. Det bjöds på sång, dans och mycket skratt. Intresset var 
stort och det kom cirka sextio personer för att se premiären. Det var en 
mycket nöjd publik på KRIS. 
    Efter besöket hos oss drog ickorna vidare till Nobba Brass och Nubbe 
för nästa framförande av “När man glider omkring är det lätt att tappa 
balansen”

Michael Thyberg

Foto: Micke Thyberg

Lill-Marit Bugge 
presenterar sin 
cabarét på KRIS i 
Stockholm.
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KRIS Stockholm har 
inlett samarbete med 
föreningen Bryggan

Föreningen Bryggan är en idéell förening som 
riktar sig till fängslade föräldrars barn. Dessa 
barn som alltid far illa på grund av att mamma 
eller pappa sitter i fängelse. Föreningen star-
tades upp i Göteborg under 1998 och etableras 
nu i Stockholm. 

Föreningen har nu yttat in i nya lokaler på 
Rutger Fuchsgatan 9-11 på Södermalm. 
    Bryggan kommer att inleda sin verksamhet 
med en föräldrarcirkel,  som har till syfte att 
stärka föräldrarollen samt att få bättre insikter 
i att tillgodose barnens och föräldrarnas behov. 
Verksamheten vänder sig även till den förälder 
som inte suttit i fängelse men har en make/sambo 
som gör det och således behöver någon att bolla 
sina problem med. 
   -Bryggans verksamhet är något som samhället 
behövt länge. Nu kommer barnen att få bättre möj-
lighet att växa upp under tryggare former, säger 
Monica Paavilainen som arbetar som samord-
nare mellan Bryggan och KRIS Stockholm.

Välkommen att ta kontakt med oss:
Bryggan Stockholm
Ruger Fuchsgatan 9-11
116 67 Stockholm
Telefon: 08- 44 200 98
Fax: 08-44 200 99
E-post: brygganstockholm@hotmail.com

Kontaktpersoner:
Rita Christensen 0708-72 01 40
Camilla Norman 0706-61 33 34
Birgitta Grytsberg 0704-94 07 86
Monica Paavilainen 0704-58 12 99

Här sitter Monica Paavilainen, Camilla Norman och Bir-
gitta Grytsbergs i soffan och skrattar

Text & bild: Michael Thyberg
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Sola skiner på KRIS 
Karlstad

Så här ståtligt ligger KRIS Karlstad: Inrymt i en del av det före detta regementet I 2. 

Här ses några av eldsjälarna i KRIS 
Karlstad.  Bo Tång, Peter, Peter Söder-
lund (Sthlm), Sven Larsson, Lasse och 
Kicki (Örebro) samt Kenta Turtiaien. 
Göran Axelsson sitter gömd och vill 
som vanligt inte vara med på bild.

Foto: Göran Axelsson

”Karlstapôjkera bjö på kaffe när vi 
titta in på väg te Vänersborg å RIK-
SKRIS årsmöte 2002.”

KRIS Karlstad
Kasernhöjden 8 a
653 40 Karlstad
Telefon: 054-21 60 55
E-post: karlstad@kris.a.se
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KRIS i Skellefteå anordnade 
den 20 april ett familjeläger 
uppe i Storklinta, med övernat-
tning.  Syftet var att barn med 
missbrukarföräldrar skulle få 
tillfälle att vara tillsammans 
med sina mammor och pappor.

Så med barnen i centrum bjöds det 
på en hel del 
olika aktiv-
iteter. Vi hade 
samling kl. 12 
på lördagen, 
där det berät-
tades att det 
skulle bli 
pulktävling, 
tipspromenad 
samt grill-
ning. Och för 
de lite äldre 
barnen så 
fanns det även 
slalom och 
snowboard. 
Solen lyste 
och alla var på 
bra humör. 
     Man kunde 
verkligen se 
förtjusning i 
barnens ögon 
över att vara där. Så blev det då 
äntligen dags för pulktävlingen. 
Stora som små samlades uppe i 
backen och gjorde sig redo att åka 
och det var med många rop och 
skratt som de tävlande åkte nedför 
backen. Och det var nog många 
som undrade om det egentligen 

Skidåkningen var mycket populärt bland 
barnen i Storklinta.

inte var de vuxna som tjöt mest. 
Kanske var det så att de kände sig 
som barn på nytt.
     Efter pulktävlingen så samlades 
vi för att gå tipspromenaden. Den 
var upplagd så att man var tvungen 
att ha med sig sina barn, annars 
så skulle man inte kunna svara på 
frågorna. Så med rosiga kinder och 

leende läppar 
drog barnen 
iväg med sina 
föräldrar. Efter 
det så fanns det 
lite fritid och 
då passade 
många på att 
ka lite. Det la-
gades middag 
och det var 
knappt att bar-
nen hade tid att 
äta för dom 
ville leka med 
sina nyvunna 
vänner ute i det 
härliga vädret. 
Och de som 
hade vågat sig 
upp i backarna 
hade så roligt 
att det var svårt 
för föräldrarna 

att få ner dem därifrån. Efter 
middagen blev det då dags för 
prisutdelning. Alla barn ck ett 
diplom och en keps men lyckli-
gast blev dom nog över allt det 
godis som ställdes fram. Det tog 
bara någon minut så hade de tömt 
en stor bytta full med godis. Fram 

mot halvåtta-tiden blev det dags 
för grillning. Det hade gjorts pin-
nbröd som barnen åt med stor 
aptit.
    De vuxna satt i grillstugorna 
och skvallrade lite mellan varan-
dra medan barnen lekte utanför. 
Klockan tickade iväg och det blev 
dags att börja tänka på att sova. 
Så man började dra sig mot sina 
stugor. Man kunde se att barnen 
var trötta efter dagens alla lekar.     
     Trötta men lyckliga.

På söndag morgon så vaknade nog 
de esta av att barnen ville ut och 
leka. En del av de större barnen 
satt klara redan kl. 8 och väntade 
på att liften skulle starta. De ville 
hinna åka så mycket som möjligt 
innan det var dags att åka hem.  
    Det var kanske inte lika nt 
väder denna dag, men det brydde 
sig i alla fall inte barnen om. Det 
var fria aktiviteter hela dagen och 
vid lunchtid började folk att dra sig 
hemåt. Man måste säga att barnen 
lär nog minnas denna helg med 
ett leende på läpparna. Det var en 
väldigt lyckad tillställning som vi 
tror uppskattades av många. 
     Och vi hoppas att det kommer 
er familjeläger här framöver. Där 
barnen får vara i centrum.
  

  KRIS i Skellefteå
   

Storklinta familjeläger i Skellefteå
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Sedan den ofciella invigningen den 6 februari 
2001, då vi var cirka 30 medlemmar, är vi idag 
över 200 medlemmar och växer stadigt. Cirka 15 
personer arbetar idag på ett eller annat sätt i vår 
förening. De esta idéellt, men vi har även prakti-
kanter och två heltidsanställda. Som vi inom kort 
hoppas bli åtminstone fem anställda. 

Ungdomar och föräldrar
Vi har startat upp vårt ungdomsprogram som löper 
över tio veckor och som Kicki Christiansson håller 
i med den äran. I skrivande stund har bara en elev 
slutit upp men ytterligare två är anmälda och intresset 
är stort. Marianne Johansson och Tommy Ring håller 

Stora lokaler i Örebro fylls med verksamhet 

i vårt informations-
program som riktar 
sig till gymnasier 
och högstadieelever. 
Det visar  på konse-
kvenserna av ett liv 
i missbruk och kri-
minalitet. Även här 
är intresset stort och 
skolor ringer så gott 
som dagligdags och 
vill boka in oss.    
   Vi kan även 
erbjuda föräldra-
stöd, dels parallellt 
med ungdomspro-
grammet men även 
till andra föräldrar 
och anhöriga som 
har struliga ungdo-
mar. Själv ansvarar jag fortfarande för våra kontakter 
med häkten, anstalter, behandlingshem med era.

Hinseberg och Kumla
Förutom på Hinseberg där Jeanette Salomon har 
huvudansvaret. Kan i sammanhanget nämna att vi 
äntligen är inne på Kumla efter ett och ett halvt års 
lobbying. 

I vår lokal
På vår förening äter vi lunch tillsammans varje dag 
för endast 25 kronor och vi brukar ha uppåt 30 gäster. 
För närvarande har vi fem studiecirklar i gång: Mån-
dagar matlagningskurs, tisdagar step-up, onsdagar 
bibelstudier, torsdagar jägarkurs och söndagar kvin-
nogrupp. Ytterligare ett antal är på gång: datakurs, 
boxning för tjejer samt ett kvinnoprojekt. Dessutom 
kan vi i vår lokal spela biljard och pingis, kasta pil, 
sola, kolla någon av våra 200 TV kanaler, ta en ka 
eller bara vara.

Ha tålamod - blir det nån fest
Som synes har det hänt en hel del sedan starten, men 

det gäller att ha tåla-
mod och att det nns 
eldsjälar som kan 
och vill ta ansvar. 
Så till alla nystar-
tade föreningar vill 
jag hälsa:
   -Håll ut och fortsätt 
ert utmärkta arbete, 
ni fyller ett stort 
behov och till sist 
lossnar det. Erkän-
nanden och belö-
ningar kommer slag 
i slag. 
    Till sist undrar 
jag om det inte är 
dags för en regions-
fest snart? Och har 
ni vägarna förbi så 

KRIS i Örebro förfogar idag över mycket stora ytor. Enligt Lars Liljegren, 
orförande i Örebro, är det osäkert om föreningen får vara kvar i huset. 
Ett större bygge planeras nu på den plats föreningen huserar.

KRIS Örebro
Tomtebogatan 2

703 43 Örebro
Telefon: 019-33 51 97

E-post: orebro@kris.a.se

är ni alla varmt välkomna att besöka Sveriges 
största KRIS-lokal!

Lasse Liljegren
Ordförande KRIS 
Örebro
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Nu har vi varit på första delen av kursen Krimina-
litet som livsstil nere i Vänersborg, vi var 26 delta-
gare varav 15 kom från olika KRIS-föreningar.  Det 
är Gunnar Bergström som håller i kursen och det gör 
han mycket bra, tycker jag. Han fångar upp eleverna 
på ett sätt som gör att det inte blir en tråkig sekund. 
    Många av oss före detta missbrukare har ju en ten-

Med kriminell livsstil i 
Vänersborg 

dens till att inte 
kunna koncen-
trera oss i mer 
än en kort 
stund i vanliga 
fall, men på 
den här kursen 
var det ingen 
som märkte att 
timmarna gick.      
Hela tiden  
kom det så 
mycket intres-
senta uppgif-
ter. Varvat med 
en stor portion 
humor gjorde 
det att alla vi 
som var där 
satt koncentre-
rade i timme 
efter timme 
utan att knorra. 
Det går inte att 

Här ser alla deltagare på kursen “kriminalitet som livsstil”  av Gunnar Bergström, som hölls i 
Värnersborg i början av maj

säga att man inte kände igen sej i det mesta som 
Gunnar berättade om, det slog så klockrent mellan 
varven att jag undrade om det var min journal han 
hade läst. 
    Grupparbetena som ck tilldelade oss var lagom 
ansträngande. Det märktes att många av oss har vuxit 
i sin drogfrihet för diskussionerna hölls på ett mycket 
moget plan. Vi ck en glad skåning vid namn Vin-
cent som gruppledare och det skötte han mycket bra. 
Alla var lyhörda och ingen var på något vis bättre än 
någon annan så det var en upplevelse att få delta. 

Det ska bli mycket intressent att få höra vad frivården 
runt om i landet tycker om att vi föreslår dem att vi 
leder den här kursen för vissa ungdomar som hamnat 
på glid i samhället. Det kan ju vara ett alternativ för 
många att få gå kursen istället för att bli dömda till 
något annat. 
   Jag tycker också att det var kul att träffa så många 

gamla och nya ansikten. Jag träffade en tjej från Skåne 
som jag var övertygad inte levde längre. Så det blev 
en mycket positiv överraskning. Förbundsordföran-
den Christer Karlsson med fru deltog med stor entu-
siasm - till och med herr Karlsson hade sin mobil 
avstängd och hur ofta händer det? 
    Så nu är det till att plugga på läxan vi ck. Jag ser 
redan fram emot att få gå på andra delen om fjorton 
dagar. Tack till RIKSKRIS som gjorde det här möj-
ligt för så många av oss.

Kenneh Markström  
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Två soldater står i givakt vid frihetsmonu-
mentet i Riga. Varje dag mellan 07:00-18:00 
nns soldaterna där.

Baiba Pushinska, Som arbe-
tar i stadshuset i Jelgava var 
projektsamordnare i projek-
tet “tidiga signaler” samt ini-
tativtagare till presentationen 
av den Lettiska modellen.

Frihetsmonumentet med sina tre stjärnor i toppen som repre-
senterar de tre provinserna landet består av.

KRIS deltar i semina-
rium i Lettland
Nacka kommun har drivit ett projekt kallat Tidiga signaler, som är ett 
vänortsprojekt med staden Jelgava i Lettland. Efter besök av lettiska dele-
egater här i Sverige, som bland annat besökte KRIS Stockholm, beslöt 
Nacka kommuns samordnare att bjuda in KRIS till ett tre dagars semi-
narium i staden Jelgava.  
    Besöket inleddes med att titta på hur Lettlands skolor kontra 
fritidsverksamheten fungerar. Det var en fantastisk verksamhet på fritids-
gården. Eldsjälarna arbetade på 
frivillig basis och det var en otro-
lig atomsfär som mötte när vi steg 
in där. Michael Thyberg som rep-
resenterade KRIS berättade om 
hur vi tar hand om vår målgrupp 
i Sverige.  
    Letterna har lite svårt att förstå 
hur man vågar satsa på krim-
inella, men samtidigt nykna på 
metoden.

Bild & text: Micke Thyberg
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Insändaren

Det började oskyldigt med bärs och braj men 
slutade med att jag slog i mig heroin på skitiga 
muggar. I nästan 20 år gick jag fram som en ångvält 
och skadade en massa människor omkring mig. 
Hela tiden kände jag mig missförstådd och som 
ett offer för omständigheterna. Efter en massa sit-
tningar med socialsekreterare, frivårdsinspektörer, 
psykologer och en del med plitar, tänkte jag och 
sade “va fan vet du, du kan aldrig tänka dig hur 
jobbigt jag har det”. 

1996 ck jag en skyddstillsyn med föreskrifter 
där samhällets plan var att jag skulle genomgå en 
12-stegsbehandling på Kvarnlyckan ute på Lid-
ingö. Jag tänkte: “Ha! jag blåste dem igen.” Men 
ack så fel jag hade. Personalen där var nyktra, 
drogfria alkoholister och narkomaner och de sa 
en massa sanningar som jag inte kunde värja mig 
ifrån. Deras passningar trängde rakt igenom mina 
försvar av förnekelse, ilska, självömkan och rät-
tfärdigande. Jag ville inte bli sådär drogfri som de 
snackade om, jag ville återfå kontrollen över drog-
erna. Jag fattade också att det krävdes arbete från 
min sida för att uppnå det personalen där pratade 
om. Nej, ni får xa mig i så fall men det kunde de 
inte, så jag klev återigen in i offer rollen. Tände på 
som fan och märkte fortare än kvickt att de lyck-
ades få bort mitt um. Jag kunde inte längre njuta 
av drogerna utan ck bara en fet ångest. Då var det 
ännu mer synd om mig.

I ytterligare tre års tid knarkade jag på och ter-
roriserade min omgivning. Resan slutade med en 
fet bilolycka rakt in i en bergvägg. Det var inte 
mycket kvar av bilen och ingen kunde fatta att jag 
klev ur den levande. Jag valde att tro att en kraft 
starkare än jag själv skyddade mig och gav mig en 
ny chans. Hamnade på Huddingehäktet och efter 
många märkliga turer ck jag återigen chansen 

Tacksam till behandlingshem med 
tolvstegsloson

av samhället. Kontraktsvård till tolvstegsbehand-
lingshemmet Hatten i Älvsjö där personalen hade 
samma bakgrund som jag själv. Jag kände tack-
samhet i stället för självömkan.

Trots det hade mitt sjuka ego en hel del duster 
med personalen på Hatten men till slut lämnade 
jag över min vilja och mitt liv i deras händer. Per-
sonalen på Hatten rekommenderade mig en spon-
sor som sen vägledde mig i de tolv stegen. Jag 
ck en utsluss till min familj och ck chansen 
att återbygga min relation till familjen i ett lugnt 
och tryggt tempo. Efter ett års tid började jag 
arbetsträna på KRIS Stockholm. Där jag ck möj-
ligheten att föra budskapet om ett drogfritt och 
hederligt liv vidare till killar som sitter på våra 
kåkar. Jag började ge istället för att bara begära att 
få. Efter ett tag blev jag anstaltsansvarig och med 
ansvaret växte jag. 

Jag är mycket tacksam till KRIS för att jag ck 
möjligheten att växa som människa. Jag är mycket 
tacksam över personalen på Hatten som satte tuffa 
men kärleksfulla gränser när jag var som sjukast i 
mitt tillfrisknande. Jag har lärt mig att se min del 
i det som händer. Jag vet idag att tacksamhet är 
botemedel mot självömkan.
   

Miki Jankovic 
viceordförande KRIS Stockholm
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I Litauen använder man människans bästa vän som 
vakter på fängelserna. Här ser vi en “middle asian 
sheepdog” med en vikt på runt 80 kilo. Resten förstår 
ni själva.

Foto: Christer Karlsson

Vid besöket på 
stadsfängelset i 
Vilniuis i 
Litauen träffade 
Ali Reunanen 
och Christer 
Karlsson  Rolan-
das och hans 
c e l l k a m r a t 
A l e x a n d e r . 
Livstidsdömda 
är bägge två och 
kommer aldrig 
mer ut i friheten 
igen.

Christer om Litauen
Rapport från Vilnius

Inför besöket på stadsfängelset mötte vi upp Mindaugas, 
som för övrigt är ordförande i KRIS i Litauen, på ett köp-
centrum för att inhandla lite attrialjer till livstidarna. Väl 
framme på fängelset så träffade vi Geidius som är AIDS 
läkare samt tolk och som även hjälper oss med lite andra 
praktiska saker. Killarna blev förstås glad när vi kom. 
 Bruzas är en man som lärt sig svenska under sin 
tid i fängelse och håller nu på att ta fram ett lexikon från 
svenska till Litauiska. Vi hade även med två tv apparater 
denna gång. En av killarna som ck en tv hade inte sett 
en sådan på de trettio år han suttit. Glädjen var fullkom-
lig. 

Vi blev också inbjuda till att delta i ett NA möte, där 
Ali Reunanen talade om sitt liv och sitt tillfrisknande. 
Martha tolkade och det var ett mycket trevligt möte.

Eftersom vi skall göra en stor resa i sommar med delta-
gare från hela KRIS Sverige, hade vi en kväll med plan-
ering. Vi blir då runt 35 stycken som kommer att bo i 
Vilinius och göra besök på fängelset bl.a.

Fångarnas kläder tvättas med en speciell tillsats 
av ett doftämne som hundarna tränas att känna 
igen.
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Equal: ett EU-projekt 
för bättre frigivning

KRIS har gått in som en av sju delägare 
i utvecklingspartnerskapet Bättre frigivning - 
frigivningen från fängelse som kulturbyte. Pro-
jektets huvudsyfte är att motverka diskrimin-
ering av frigivna fångar. Man riktar in sig på 
tre olika nivåer: Myndigheters dåliga samver-
kan, samhällets syn på straffade och bristande 
lagstiftning. Projektet vill särskilt uppmärk-
samma kvinnor och de frigivna med invandrar-
bakgrund.

Bättre frigivning - frigivningen 
från fängelse som kulturbyte

utvecklingspartnerskapets delägare:

Hela Människan

Sveriges Kristna Råd (SKR)

Kriminalvårdsstyrelsen (KVS)

Riksförbundet Frivilliga 
Samhällsarbetare (RFS)

Kriminellas Revansch i 
Samhället (KRIS)

Sveriges Muslimska Råd (SMR)

Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)

 Under våren 2002 
bestämde sig KRIS 
Stockholm för att gå in 
som delägare. Ett syfte 
med detta var att söka stöd 
för en enkät bland 
myndigheter och företag, 
som skulle kartlägga 
hinder och möjligheter för 
frigivna. Ordföranden 
kommer framledes att 
arbeta aktivt i projektgrup-
pen.
   Ytterligare två KRIS-
idéer har förankrats i den 
ansökan som projektet 
lämnat in till ESF-rådet. 
Eventuellt kommer KRIS 
beviljas ekonomiskt stöd 
för den kostnad som form-
givning och produktion av 
Företagspaketet (sid. 8-9) 
medför. Dessutom har 
gruppen nappat på idén 

hället i fängelset. I anslutning till dessa resonemang 
bildades en fängelsegrupp med politiker från höger-
blocket. Men KRIS avsikt att skapa verklig vård och 
förbättra kriminalvårdens usla resultat svartmålades. 
Vänstern ondgjorde sig över privata fängelser i en 
hetsig debatt där föreningen användes som ett poli-
tiskt slagträ. KRIS som partipolitiskt obunden fören-
ing valde då att dra sig tillbaka och idén skrinlades. 
   Strax därpå föddes idén om visionsrummet hos 
ordföranden för KRIS Stockholm. Där skulle krea-

tiva fångar själva kunna 
skapa möjligheter och 
överbrygga hinder för en 
lyckad, bestående frigiv-
ning. Nu säger sig 
kriminalvården, själv 
delägare i projektet, vara 
villig att förverkliga 
detta. Tre fängelser är 
direkt involverade i 
projektgruppens tänkta 
verksamheter. KRIS 
hoppas att Storbodafän-
gelset ska bli platsen där 
det första visionsrum-
met ser dagens ljus. 
Förutsättningarna är 
goda om kriminalvården 
agerar i enlighet med 
vad man skriver i 
ansökan till ESF-rådet.  
    Utvecklingspartner-
skapet löper över tre år. 
Vad som kommer att 

om ett visionsrum inne på svenska fängelser.
    För två år sedan började Peter Söderlund och 
Christer Karlsson diskutera hur man skulle driva 
ett eget fängelse. De ville bland annat lyfta in sam-

beviljas i vår ansökan och hur detta utvecklar sig fram 
till år 2005 vet ingen. KRIS ber om att få återkomma 
med mer information längre fram.

Richard Englund
Peter Söderlund
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DANNE är en 18-årig kille med rötter i Skarpnäck i södra 
Stockholm. Danne ck en dålig start på livet, han var drog-
påverkad redan vid födseln då hans mamma som missbru-
kat droger under många år ck ett återfall efter att ha varit 
drogfri under större delen av graviditeten. Under sin uppväxt 
hamnade Danne snett, bodde på fosterhem, sökte sig till 
droger och kriminalitet och ck en stämpel som “värsting”. 
Under hela denna period fanns det en sak som ck honom att 
inte helt förlora fotfästet och hoppet, kärleken till musiken, 
till hiphopen. Här kände han sig hemma och musiken fun-
gerade som terapi när allt annat rasade samman. Genom 
organisationen KRIS ck Danne gå ett konsekvensbeskrivn-
ingsprogram vilket ledde till att han kunde bryta med sin 
tidigare livsstil. 

Det är också tack vare KRIS som Dannes demo hamnade 
på Lionheart Records bord. Under en lunch i Nytorgsparken 
på söder knöts ett band som skulle komma att visa sig vara 
mycket värdefullt. En av initiativtagarna till KRIS: “Jag har 
ingen koll på hiphop men jag tror att det här är ruskigt bra.”

Och det var det. 

Danne har alltid skrivit dikter och texter om hur han mått, 
om saker som hänt i hans liv och om detta handlar hans låtar. 
Han är en ung kille som upplevt mer än de esta jämnåriga 
och han väljer att berätta om det.

“Och bakom allt detta så har det naturligtvis funnits någon-
ting som hållit mig på benen och gett mig en tro på att det 
nns en framtid för mig också, samtidigt som jag känner att 
jag äger lycka…och det är musiken…Inte att förglömma, en 
av de viktigaste sakerna för mig är att min mamma idag är 
drogfri sedan en längre tid och vi har en bra relation och 
kontakt…de è klockrent…”

Danne Larsson, en 18- 
åring som tagit tag i 
sitt liv. Med hjälp av 
sitt musikaliska intresse 
samt stöd från KRIS 
lanseras han nu som 
artist och spås en 
lysande framtid.
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Richard Farback 
e-post: krisjuristen@kris.a.se

§
Richard Farback

Sitter du i klistret? Har du något du undrar över som rör 
lagen och dess djungel?
 
-Då är du välkommen att kostnadsfritt rådfråga KRIS Stockholms egen jurist:

Postadress:
Fråga KRIS-juristen

Tjärhovsgatan 34
116 21 Stockholm

Det här är Bruzas, en av dom livstidsdömda i Litauen som KRIS hjälpt 
med bland annat en tv-apparat.

Vill du vara med och stödja fångarna i 
Litauen på något sätt?
Nu drar vi igång en 
insamling till förmån för 
denna grupp och du kan 
bidra med saker du inte 
använder längre.

Insamlingen börjar i juni och håller på 
till och med den 30 juni. Alla bidrag är 
välkomna, det kan vara kläder, datorer, 
kontorsmaterial eller kontanter o.s.v. 
Alla ni som bidrar med något kommer 
att presenteras i nummer 3 av Vägen 
ut som  ges ut 10 september.
     Material ni vill skänka kan läm-
nas till närmaste lokalförening eller 
direkt till KRIS Stockholm. Har du 
några övriga frågor kring detta är du 
välkommen att ta kontakt med För-
bundsordförande Christer Karlsson på 
RIKSKRIS 0521-140 00 eller mobi-
len 0704-61 22 45.



Efterlysning
Alla ni som fått förmånen att låna en mobiltelefon av KRIS Stockholm, 
och ej har behov av att fortsätta låna den. Vill vi gärna att ni lämnar den 
tillbaka mobilen, vi har många som är fattiga och ej har råd att köpa sig 
en mobil. Därför vänder vi oss framför allt till er som har en inkomst 
idag och har råd med en egen mobiltelefon. Om ni lämnar tillbaka er 
lånemobil, se till att den inte är låst med någon kod, och att laddaren 
också lämnas tillbaka.

-Inlämning kan ske till Michael Thyberg eller Patricia Schedin på Stock-
holms kontoret, när som helst.

I nästa nummer av Vägen ut
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Reportage från KRIS familjeläger

Litauenresan

KRIS ungdomsverksamheten

KRIS landet runt

Demokratiprojektet
  Redaktionen ber uppmärksamma läsare om 
  ursäkt för fördröjningen!

Planerad utgivningsdag av nr 3 är den 10 september 
2002.

-Om du är intresserad av att medverka i redaktionen ta 
kontakt med chefredaktören för information.

Med varm sommarhälsning
  
/Redaktionen 

KRIS i Stockholm inbju-
der till stor medlemsfest 
utomhus, lördagen den 30 
augusti 2002. Platsen 
kommer att vara Stora 
Blecktornsparken och 
festen börjar kl. 18.00.
Kurre Bengtsson utlovar 
en höjdarfest som van-
ligt. Vill du vara med och 
hjälpa till? Ring Kurre på 
08-615 19 20

Härtligt Välkomna!

KRIS Stockholm 
inbjuder till 
STOR medlems-
fest i höst

Foto: Michael Thyberg

Heja Kurre
Heja Kurre



KRIS Stockholms idrottsverksamhet

Foto: Robert Westin
KRIS IF mot Jarlabergs IF slutade 4-2 till KRIS IF.

Fotbollssäsongen är nu 
igång och KRIS IF inledde 
med att besegra Jarlabergs 
IF med 4-2.    
  -Laget har tränat hårt inför 
säsongsstarten berättar 
Miki Jankovic, tränare hos 
KRIS IF. Miki har goda 
aningar om att laget 
kommer att göra bra ifrån 
sig i år. 
   -Vi har tagit fram unga och 
starka killar i laget som är 
hungriga på fotboll, säger 
Miki. Och det är väl en 
av anledningarna till lagets 
framgång hitills.
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KRIS Judoklubb kämpar på i dojon på Fryshuset
Peder Sundquist, tränare i KRIS Judoklubb säger 
att deltagare antalet har inte varit så stort, men 
däremot så har det blivit en mera induvidiell trän-
ing för de som varit med sen förra hösten. Peder har 
även graderat eleven Michael Thyberg till graden 5 
kyu. Peder hoppas att intresset för sporten kommer 
att öka nu när vi kan prolera oss i medlemstid-
ningen. Intresserade kan ta kontakt med Peder på 
mobilen: 0736-88 19 19.

Välkommen att prova på!

KRISKRIS
J UD OJ UD O

Div 8 Herrar - (H 8 F)
  Lag   m v o  f    +   -  p  Status 

1 KRIS IF    4  4  0  0    23 -  3  12   
2 Srbija FF    4  4  0  0    17 -  3  12   
3 Jämtlands FC   5  2  1  2    11 -  19  7   
4 Nacka IS    3  2  0  1    10 -  4  6   
5 S-Baden BK   4  1  2  1     7  -  11  5   
6 FF America Unida   5  1  1  3     4  -  24  4   
7 Tawa Peru IF   4  1  0  3    13 -  10  3   
8 Jarlabergs IF   4  0  2  2     7  -  12  2   
9 Saltsjöbadens IF   3  0  0  3     1  -  7  0   

KRIS IF leder nu tabellen i åttan. 
Laget har stora framgångar och ett 
ruskigt yt i spelet. Det känns fan-
tastiskt med tanke på förra årets 
händelser.

Om du vill se matchresultat och när 
KRIS IF Stockholm, spelar nästa 
gång kan du kolla in länken på vår 
hemsida: www.kris.a.se/stockholm/
krisif/.

Miki Jankovic
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Värnersborg
RIKSKRIS HK

Göteborg

Helsingborg

Landskrona

Malmö

Kalmar

Norrköping

Nyköping-Oxelösund

Gnesta

Stockholm

Katrineholm

Uppsala

Falun

Karlstad

Örebro

Borlänge

Sundsvall

Härnösand

Umeå

Skellefteå

Piteå

Luleå

Kalix

Grak: Michael Thyberg

KRIS lokalföreningar
KRIS Borlänge
Allfarvägen 47
784 42  BORLÄNGE
Telefon: 0243-124 55 
E-post: borlange@kris.a.se  

KRIS Falun
Åsgatan 46
791 72  FALUN
Telefon: 023-79 52 54
E-post: falun@kris.a.se

KRIS Gnesta
SJ Hus 15
646 34  GNESTA
Telefon: 0158-263 65
E-post: gnesta@kris.a.se  

KRIS Göteborg
Banehagsgatan 1 F
414 51  GÖTEBORG
Telefon: 031-14 51 58
E-post: goteborg@kris.a.se  

KRIS Helsingborg
O D Krooks gata 19
254 44  HELSINGBORG
Telefon: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se  

KRIS Härnösand
Skepparkarlsgränd 14 C
871 60  HÄRNÖSAND
Telefon: 0736-88 19 66
 
KRIS Kalix
Industrivägen 13
952 70  RISÖGRUND
Telefon: 0703-32 99 98
E-post: kalix@kris.a.se  

KRIS Kalmar
Storgatan 57
392 31  KALMAR
Telefon: 0480-207 91
E-post: kalmar@kris.a.se  

KRIS Karlstad
Kasernhöjden 8 A
653 40  KARLSTAD
Telefon: 054-21 60 55
E-post: karlstad@kris.a.se  

KRIS Katrineholm
Läroverksgatan 8 nb
641 36  KATRINEHOLM
Telefon: 0150-140 50
E-post: katrineholm@kris.a.se  

KRIS Landskrona
Norra Infartsgatan 9
261 37  LANDSKRONA
Telefon:0418-598 20
E-post: landskrona@kris.a.se  

KRIS Luleå
Hummergatan 6
973 34  LULEÅ
Telefon: 0920-889 89
E-post: lulea@kris.a.se  

KRIS Malmö
Bragegatan 6
214 30  MALMÖ
Telefon: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se  

KRIS Norrköping
Lindövägen 72
602 28  NORRKÖPING
Telefon: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se  

KRIS Nyköping-Oxelösund
Västra Tullgatan 2
611 57  NYKÖPING
Telefon: 0155-21 48 44
E-post: nykoping-
oxelosund@kris.a.se  

KRIS Piteå
Storgatan 12
941 31  PITEÅ
Telefon: 0911-106 81
E-post: pitea@kris.a.se  

KRIS Skellefteå
Hägglundsgatan 7
931 22  SKELLEFTEÅ
Telefon: 0910-533 1t
E-post: skelleftea@kris.a.se  

KRIS Stockholm
Tjärhovsgatan 34
116 21  STOCKHOLM
Telefon: 08-615 19 20
E-post: stockholm@kris.a.se

KRIS Sundsvall
Trädgårdsgatan 11
852 31  SUNDSVALL
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se  

KRIS Umeå
Slöjdgatan 8
903 25  UMEÅ
Telefon: 090-71 35 30
E-post: umea@kris.a.se  

KRIS Uppsala
Väderkvarnsgatan 14 C
753 29  UPPSALA
Telefon: 018-15 13 13
E-post: uppsala@kris.a.se  

KRIS Örebro
Tomtebogatan 2
703 43  ÖREBRO
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se  

RIKSKRIS
Redhars väg 4
462 54 Värnersborg
Telefon: 0521-140 00
E-post: rikskris@kris.a.se


