


KRIS BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: Billy Nilsson, 076 113 91 82
E-post: bollnas@kris.a.se

KRIS 08
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Tel: Ali Reunanen, 070 283 40 51  
E-post: kris-08@kris.a.se

KRIS FALKENBERG
Kristineslätts allé 3
311 46 Falkenberg
Telefon: 0346-844 30
E-post: falkenberg@kris.a.se

KRIS GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 25 62/65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

KRIS GÖTEBORG
Heurlins plats 9
413 01 Göteborg
Telefon: 031-14 51 58/14 51 34
E-post: goteborg@kris.a.se

KRIS HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Telefon: 035-15 68 30
E-post: halmstad@kris.a.se

KRIS HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Telefon: 042-13 22 95
E-post: helsingborg@kris.a.se

KRIS KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-207 93
E-post: kalmar@kris.a.se

KRIS KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: Mark Faller, 073 688 99 54
E-post: karlskrona@kris.a.se

KRIS KARLSTAD
Kårgränd 4
652 25 Karlstad
Telefon: 054-21 60 55/33
E-post: karlstad@kris.a.se

KRIS LANDSKRONA
Norra Långgatan 24
261 31 Landskrona
Telefon: 0418-598 20
E-post: landskrona@kris.a.se

KRIS NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 011-13 72 43
E-post: norrkoping@kris.a.se

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

KRIS FINSPÅNG
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Telefon: 0122-859 19
E-post: finspong@kris.a.se

KRIS SOLLENTUNA
Mantalsvägen 4
191 49 Sollentuna
Telefon:
E-post: sollentuna@kris.a.se

KRIS SÖDERHAMN
Stenbacksvägen 5
826 34 Söderhamn
Telefon: 0270-702 13
E-post: kris@soderhamn.com

KRIS TRESTAD
Östergatan 1
451 30 Uddevalla
Telefon: 0522-191 22
E-post: trestad@kris.a.se

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

KRIS UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Telefon: 018-13 33 53
E-post: uppsala@kris.a.se

KRIS ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Telefon: 019-33 51 97
E-post: orebro@kris.a.se

KRIS HUDIKSVALL
Djupegatan 37
824 52 Hudiksvall
Tel: Magnus Lundgren, 073 694 09 00
E-post: hudiksvall@kris.a.se

KRIS TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Telefon: 0410-124 24
E-post: trelleborg@kris.a.se

KRIS SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se

Adresser och telefonnummer till medarbetare och KRIS lokalföreningar
För fullständiga adressuppgifter och kontaktpersoner, se: www.kris.a.se

KRIS SILJAN
Skolgatan 18
795 31 Rättvik
Tel: Lotta Svedberg, 073 688 19 19
E-post: siljan@kris.a.se
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Skribent : Unga KRIS
Telefon: 073 688 99 85
E-post: kristoffer.johansson@kris.a.se

Monica Henriksson
Webbredaktör
Telefon: 073 688 19 09
E-post: webbmaster@kris.a.se

Ronny Nordstrand
Medlems- och e-postfrågor
Telefon: 073 688 19 55
E-post: ronny.nordstrand@kris.a.se

KRIS BORÅS
Under uppstart
Kontakta ordförande
Peder Sundqvist: 070 984 94 16
E-post: boras@kris.a.se



FULL FART
FRAMÅT!

Som vanligt är det full fart framåt i KRIS. I skrivandes stund gläds jag åt att
vi startat ännu en ny KRIS-förening. Denna gång i Borås. Vill därför säga
särskilt välkomna till alla nya medlemmar i KRIS Borås.

En annan positiv händelse är att vi nu är i full gång med nya hemsidan. Tack
vare företaget Red Cloud – som hjälper oss – är den nya hemsidan uppe och
rullar nu i oktober.

Ni ser också här i tidningen att vårt samarbete med företaget Team Work om
stödannonsering fungerar bra. Båda dessa exempel är viktiga eftersom KRIS
på nationell nivå fått mindre statligt bidrag från Socialstyrelsen i år.

Vårt kompetensutvecklingsprojekt, Kreativa Hederliga Företagare, har dragit
igång en ny utbildning i höst. Känns bra att det rullar på och att föreningarna
satsar på att utveckla sina anställda. 

Jag gläds också åt att Unga KRIS växer. På deras förbundsstyrelsemöte här
om veckan upptogs Unga KRIS-föreningar i Kalmar, Linköping och Gävle
i Unga KRIS-förbundet. Deras förbundsstyrelse har nu i höst ansökt om
statsbidrag som ungdomsorganisation från Ungdomsstyrelsen. Vi får hålla
tummarna att det ger utdelning nästa år.

Jag vill också passa på att påminna alla lokalföreningar om att genomföra
studiecirkeln Basic med alla medlemmar. Basic är viktig för att alla medlemmar
ska ha samma grund att stå på. Alla medlemmar ska veta vad KRIS är och
vad KRIS står för.

Kan väl inte nog ofta säga att anstaltsverksamheten är a och o i KRIS. Hösten
är ett utmärkt tillfälle att starta Bättre Framtid på anstalter i närheten. 

Avslutningsvis, om ni som jag tycker att tidningen Vägen Ut bara blir bättre
och bättre, tala om det för vår redaktör. Skriv till honom om ni har något
att berätta eller be honom komma och besöka er när ni gör någon extra bra
aktivitet som vi kan sprida till andra genom vår tidning.
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KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, är
en ideell förening där före detta kriminella
och missbrukare hjälper varandra tillbaka
in i samhället.
KRIS startade 1997 och idag finns föreningar
på 25 orter i Sverige, dessutom i Danmark
samt på tio orter i Finland. KRIS finns också i
Ryssland, Vitryssland och Ukraina.

Kriminellas Revansch I Samhället
- www.kris.a.se -

Christer Karlsson
Förbundsordförande
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9Drogfritt i Trollhättan
Det är en höjdare att kunna åka runt i landet
och ta del av våra lokalföreningars verksamhet
och arrangemang. Vi har tidigare gjort reportage
från MAD-galor i Umeå, Stockholm och Gävle.
Den här gången var det Trollhättans tur att få
besök av Vägen Ut, resultatet blev en helsida!

12Vin till maten kanske?
”Det gäller att ta seden dit man kommer!”
Floskler eller ord med en djupare innebörd? När
vi besöker San Patrignano gör vi det i alla fall
inte bokstavligt. Det handlar mer om att visa
tacksamhet och respekt till den plats och de
människor som bjudit in oss - vi dricker vatten!

18Roligt värre på FunCity
Mathias ”Nappe” Källström från Unga KRIS var
med på årets stora sommarläger. Ett läger
med lite annorlunda upplägg än det brukar
vara. I år var första gången som medlemmar
från hela landet deltog i ett och samma läger.
Läs om Mathiass upplevelser på FunCity.

Prenumeration på tidningen Vägen Ut och medlemskap i KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället.

Ordinarie medlemskap i KRIS: 100 kr per år.
Stödmedlem i KRIS: 200 kr per år.
I både ordinarie medlemskap och stödmedlemskap ingår en prenumeration på Vägen Ut.
Enbart prenumeration på Vägen Ut kostar 180 kr per år för privatpersoner.
Tag kontakt med KRIS på den ort du bor, se kontaktlista på sidan 2
eller mejla/ring till redaktionen: redax@krisvagenut.se
Telefon - 073 688 22 68
Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand - medlemsregistret@kris.a.se
Telefon: 073 688 19 55
Postgiro: 199 95 41-4

Företagsprenumeration och annonsering: Ring Team Work Co AB på tel: 0587-17 00 50, eller skicka e-post till: annons@krisvagenut.se

Vid utebliven tidning, kontakta omgående medlemsregistret eller redaktionen. Då har vi en chans att reda ut orsaken, och rätta till.
Adressändring måste meddelas medlemsregistret.
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället



Från min radio hörs en kraftfull kvinno -
stämma; – Mitt namn är Pia Rydberg
och det står jag för! Att senare möta
henne och uppleva kärlekens seger över
cynism och rädslor är fantastiskt - hon
satt på en gråtcharter som jag, vi har sett
Sverige från insidan. Hennes intensivt
bruna ögon strålar av lycka. Jag är nere på
Villa vägen ut, Susanne och Pia kommer
ut med en keps som systrarna på Hinsan
har sytt om, de har täckt en arbetskepa
med vitt tyg, i pannan på kepan har de
skrivit 2010 för hand - hela kepsen är
fulsöt, handgjord med kärlek. Den är en
av anledningarna till att hon är så glad; det
är hennes ”studentmössa” från systrarna!
Pia gick aldrig ut skolan men har gjort en
gymnasial comeback inifrån Hinseberg
och pluggat trädgård och parkskötsel. 

Vägen ut ligger framför henne nu, den
är där nu och hon har en tro på sig själv
och livet, nog för att kunna gå på vatten.
Hon tror och känner att hon fixar detta
nu, säger med insikt att hennes sista
volta var det bästa som hänt henne, trots
motvind och storm, stora vågor, starka
känslor och en kluvenhet kring tankarna
om plitarna. Trots dem så går hon i tack-
samhet gentemot Kriminalvården.

– Kanske har de räddat livet på mig,
säger hon. Hon har fortfarande svårt att
känna tacksamhet till personal och
ibland verkar hon få kämpa för att hålla

inne en spottloska när hon talar om en del
vårdare. Trots det går hon mot förlåtelse.
Hon kan se på deras agerande med en
ny respons i sitt inre och kärleken vinner
sakta mark över harm, agg och cynism
med alla de rädslorna som följer dem.
Det finns liv i hennes bruna ögon!

Pia gick aldrig ut skolan men trots det
lever hon ut sanningen om att varje
människa är under ständig konstruktion.
Vi konstrueras av det vi lyssnar till, det
vi är involverade i och utsätter oss för.
Av det vi läser och det vi väljer bort att läsa. 

Hennes resa mot förlåtelse påminner
mig en smula om en kvinna som överlevde
förintelse lägren i Tyskland, som genom
en sadistisk vakt förlorade sin syster.
Många år senare, efter lång terapi skriver den
kvinnan en bok om alla upplevelser från
lägren. En dag befinner hon sig på en
resa för att lansera sin bok. Hon sitter
bakom ett litet bord i en bokhandel,
längst in, för att signera böcker till de
läsare som köar. Långt nere i kön fryser
hennes blick fast vid en man som hon
känner igen som ”DEN” vakten från
lägret vars agerande tog livet av hennes
syster. Hon kommer ingenstans och hon
är låst bakom bordet och emot väggen,
hela hennes inre brinner och skakar i
uppror av hat och hämnd, när så mannen
är framme hos henne undviker hon hans
blick och gör sig beredd att bara tiga och
skriva sin autograf i boken han sträcker
fram. Plötsligt talar han till henne och
berättar vem han är, han ber henne om
förlåtelse! Allt hon kände stod där på sin
spets. Allt hat och all sorg men trots allt
detta så förlät hon honom av skäl och
kraft hon inte förstod. Och det hon
kände var frid, att såren på något sätt nu
lade sig till ro.

Förlåtelse är mentalhygien och ingen
ursäkt, att ge förlåtelse är inte att över-
räcka förtroende eller amnesti, utan det
är att låta kärleken segra över cynism
och rädslor. Att förlåta är att göra avslut,
sätta sig själv och den andre fri för att
komma vidare i livet. Pia går igenom
detta nu med sina spöken och skelett,
hennes resa fortsätter mot frihet på ett
djupare plan. Pia gör som Petrus gjorde,
Pia går på vatten. Jag citerar bibelstället:
Matteus 14:25-31:

Strax före gryningen kom han till dem,
gående på sjön. När lärjungarna fick se

Femte Lovebrevet

honom gå på sjön blev de förskräckta och sa:
”Det är en vålnad” och de skrek av fruktan.
Men Jesus sa genast: ”Lugna er, det är jag.
Var inte rädda.” Petrus sa: ”Herre, om det
är du, så befall mig att komma till dig på
vattnet.” Han sa: ”Kom.” Petrus steg ur
båten och gick på vattnet fram till Jesus.
Men när han såg den starka vinden blev
han rädd, och då han började sjunka ropade
han: ”Herre, hjälp mig!” Genast sträckte
Jesus ut handen och grep tag i honom och sa:
”Din tro är liten. Varför tvivlade du?”

Jag tänker på denna bibeltext och på
Bob Dylans låt ”The answer my friend
is blowing in the wind.” Kanske tappade
Petrus fokus på sanningen och vägen för
vinden. Vi jagar efter vind, vi jagar efter
mer deg i libran, mer bil, mer status, mer,
mer, mer… Medans tomheten växer i
oss… Jag menar att när vi tror som Pia
kan vi gå på vatten, man ser det i hennes
ögon. Gör som Petrus, kliv ur båten, gör
som Pia gå mot drömmen i tro. Visst får
man svettas och våndas men det är när
man tappar tron som man sjunker, inte
för att det stormar och är höga vågor. 

Sluta jaga svaren i vinden och kom ihåg
att Petrus börjar sjunka för att han tappar
fokus på Jesus, tron, drömmen. Ska Pia,
du och jag fixa detta så ska vi ha fokus på
våra drömmar och tro i hjärtat. Pia har
hoppat ur båten och går mot tron trots
storm och vågor. Du som sitter i Kriminal-
vårdens båt, hoppa ur den och gå emot
dina mål i tro. Du som sitter i fel båt
hoppa ur den. Kanske Pia, du och jag
kan bli de som andra fäster blicken på,
för vi har något att ge och erbjuda, något
som stärker deras tro på sig själva, något
som ger dem tillit till att det går att
lämna båten och följa oss. Det är svårt
att se att vetet växer när vi ser på åkern
en försommardag, men när vi tänker till-
baka mot vintern eller våren kan vi stå
där och se hur mycket den växt. Det är
det samma i våra liv, stanna upp min vän
och reflektera. Och tänk på att genom
att hjälpa andra så hjälper du dig själv

Dagens fundering:
Abstinens är konsten att inte önska det man i alla fall inte kan få!

Vem som helst kan gå på vatten när det fryser till ordentligt!

Lovebrevet finns på Facebook Sök på Loveletter och gå med

Några tänkvärda rader av och med Love Blom
tf chef - Öppenvården KRIS Örebro

Mobil: 073 688 30 85  E-post: love.blom@kris.a.se

Några tänkvärda rader av och med Love Blom
tf chef - Öppenvården KRIS Örebro

Mobil: 073 688 30 85  E-post: love.blom@kris.a.se
Femte Lovebrevet
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VÄGEN Ut bjuder in till  Debatt

Text: Alexander Laine
Foto: senor nunez - Fotolia.com

För tio år sedan var det IOGT-NTO-rörelsen som gav
mig fäste i en för övrigt instabil tillvaro. Jag hade varit på
flera behandlingar med tolvstegsprogrammet, men jag fick
inte riktigt till livet, det var hela tiden något som saknades.

Jag kom i kontakt med KRIS och började engagera mig.
Det var då jag förstod vad som saknades - engagemang! Det
var engagemang som saknades i min tillvaro. Något utanför
mig själv där jag kunde känna att jag var till nytta, att det jag
uträttade gjorde skillnad för andra människor.

Via KRIS kom jag i kontakt med IOGT-NTO och mitt
engagemang växte. Nykterhetsrörelsen var en rörelse med
betydligt större resurser än KRIS, så det blev de som visade
vägen vidare i mitt engagemang.

Nu var inte  engagemang och föreningsliv alldeles nytt för
mig, jag har en stadig förankring i arbetar rörelsen, och har
varit verksam i FMCK, en skytteförening, ornitologerna samt
arbetat för arbetarrörelsens nykterhets förbund, verdandi.
Men allt det här försvann i samma takt som mitt missbruk
tilltog - och det gick snabbt.

När jag åter började engagera mig i frågor, som jag dessutom
hade en bred kunskap om,  kände jag att jag växte som person
och fick en trygghet i mig själv. I dag vet jag att jag behöver
ett engagemang, jag måste få arbeta med frågor som betyder
något, förändra samhället och verkligen göra skillnad - annars
kan jag lika gärna lägga mig ner och dö...

Det är med detta i ryggen som jag nu blir riktigt rädd!
Härom veckan droppade den utmärkta tidningen Accent ner
i brevlådan. Det är IOGT-NTO:s medlemstidning, som jag
alltid läser med stor behållning. Nu fastnade blicken på ett
reportage av Joanna Wågström, om nykterhetsrörelsens egna
behandlingshem - Dagöholm.

I Joannas reportage kan jag läsa: "På IOGT-NTO:s
behandlingshem Dagöholm får en fjärdedel av de intagna
Metadon, Subutex eller Suboxone. Totalt behandlas cirka sju
av tio med någon form av sinnespåverkande medicin. Utöver
substitutionsmedicinerna kan det röra sig om lugnande,
sömntabletter eller antidepressiva."

Jag blir helt ställd! Jag måste läsa artikeln flera gånger för
att förstå att det faktiskt är sant.

Min nästa tanke blir; – Har vi misslyckats så totalt med att
föra fram frågan? Jag tror att det ligger något i det, att vi
misslyckats med att föra fram budskapet; att det i de flesta
fall är totalt förkastligt att ge droger till människor som har
en fysisk drift för att använda kemiska preparat.

En annan aspekt kan ju vara att vi för fram budskapet, men
man tycker inte att vi är värda att lyssna på... Är det på det
viset, så har vi hittat en väldigt dålig lekkamrat.

Jag tror ändå inte att jag är helt ute och cyklar när jag
upplever det som att vi i KRIS inte riktigt behöver tas på fullt
allvar. Jag har vid flera olika sammanhang hamnat i debatter
om detta ämne; alltså piller som universallösning på de flesta

problem, och märker att denna enorma tilltro till läkemedels-
industrin som en ny Messias är mycket tydlig hos våra vänner
inom nykterhetsrörelsen. Till exempel har  jag många gånger
bemötts med argumentet; ”Jag vet så lite om det här, så jag
kan inte ta ställning!”

Men i samma ögonblick tar man tydligt ställning FÖR
substitutionsdroger!

När det gäller alkoholindustrin har man inga som helst
problem med att se att deras framfart enbart har till syfte att
bygga kapital - utan skrupler far de fram i ungdomsmiljöer
och vidare ut till fattiga länder och marknadsför en livsstil
som skimrar av guld och lycka, men bara under förutsättning
att alkohol finns med i bilden - och i kroppen.

När det gäller läkemedelsindustin går man omkring med
blindkäpp. Man likställer läkemedelsindustrin med forna tiders
läkare, och genast kommer bugandet och bockandet fram.
Med mössan i vacker hand tar man tacksamt emot allt som
en pengahungrig läkemedelsindustri erbjuder.

KRIS har tagit ställning mot substitutionsdroger. Vi tillåter
inga sinnesförändrande droger i vår verksamhet, för vi vet att
det handlar om liv eller död. Det är fullt möjligt att någon
form av medicinering med substitutionsdroger i vissa enskilda
fall kan vara befogat, det bestrider varken jag eller KRIS.
Men att från den synpunkten gå till att det är det enda som
fungerar är fullständigt nonsens!

Genom KRIS och andra självhjälpsgrupper har passerat
tusentals människor som vet att det fungerar utan piller. Inte
minst vår egen förbundsordförande som nu hållit samman
vår organisation under 14 år - helt drogfri!

KRIS består av tusentals medlemmar. Vi vet att droger tar
död på oss eller skickar oss i fängelse. Därför har vi fattat ett
demokratiskt beslut som gäller vår organisation.

Många av oss är också medlemmar i IOGT-NTO, eller
har ett nära samarbete med dem. Vi är medlemmar för att vi
vill engagera oss eller för att vi vill stödja. Vi är med för att
vi tycker att det är en organisation som står oss nära och som
vi gärna visar upp oss med. Nu är det viktigt att vi vet var vi
står och varför. Det är viktigt att vi inom organisationen ser
över vilka vi samarbetar med och försöker påverka dem.

För oss medlemmar i KRIS handlar det om liv eller död!

Det blir all viktigare att vi ser vem det är vi leker
med. Många av oss kommer med en historia där
döden alltid var en naturlig följeslagare genom
livet. Idag har vi inte råd att leka vem som helst.
Vi riskerar livet när vi börjar göra avkall på principer!



VÄGEN UT : Möte med Dogge

│ Nr3/20108

KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

Foto lilla bilden: Siv Bard

Dogge Doggelito börjar bli en följetong i
Vägen Ut. I förra numret fanns han med
både på omslaget och med en helsida inne
i tidningen. Men han betyder mycket för
vår organisation, så det är inte brist på
annat material det handlar om. Många
har hört av sig om utmärkelsen Dogge
tilldelades i somras - Årets Förebild, som
instiftats av KRIS och Vägen Ut. Vi har
från tidningen följt Dogge en längre tid
och var självklart på plats i Trollhättan
när KRIS Trestad arrangerade MAD
med Dogge som huvudattraktion.

Dogge har inte alltid varit "Guds bästa
barn". Han är idag hedersmedlem hos
oss, men han kunde lika gärna ha varit
fullvärdig medlem precis på samma vilkor
som du och jag. Han har "testat" droger
men gått vidare. Han har haft sina kriser i
livet, med följd att missbruket kommit
mycket nära inpå. Men han har alltid haft
musiken som en starkare högre makt.
Han har levt med en dröm som han aldrig
låtit slockna, trots omvälvande händelser
som gjort att han ifrågasatt sin existens.

Dogge hade en gång i livet en dröm om
att bli proffsboxare. Under sin resa genom
livet har han flera gånger ändrat delar i
sin dröm för att förutsättningarna ändrats.
Idag är det inte längre drömmen att bli
boxare som styr honom, men han har
kvar drömmen ändå.
Dogge är en fighter!
Dogge är en förebild för alla de ungdomar

som är ute och vinglar på hal is, likväl
som han är en förebild för dig och mig.
Han talar om för oss att vi ska hålla fast
vid våra drömmar, även om vi låter dem
ta olika vägar. Precis som Christer Karlsson
en gång för många år sedan drömde om
ett liv utanför murarna trots att han levt
större delen av sitt liv innanför murarna,
lika viktigt är det för dig och mig - om
vår dröm ska bli sann!

Om jag låter mina
drömmar dö. dör jag
också lite...
Så länge vi håller våra
drömmar vid liv, har vi
också en chans att få
se dem bli verklighet!”

”
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KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

MAD har gått in i en ny fas i och med
arrangemanget i Trollhättan. I kväll fick
vi se ett något annorlunda upplägg, som
visar att MAD har en stor potential
som vi absolut ska ta till vara.

Runt 400 ungdomar från Trollhättan,
Uddevalla och Vänersborg jublar och
har kul under kvällen som bjuder på en
mix av musik och debatt. Det känns
som ganska osannolikt att den här
publiken frivilligt skulle strömma till
Folkets Hus Kulturhuset och ta del av
ett arrangemang där Polisen, Tullverket
och fältare diskuterar drogförebyggande
verksamhet - men i kväll sitter de faktiskt
bänkade, och de ser verkligen ut att
trivas och ha roligt också!

MAD Trollhättan växte fram när
KRIS Trestad ville göra något för att
synas som en positiv kraft i samhället.
Man tog kontakt med Jonas Torrestad,
VD på Folkets Hus Kulturhuset, och
då tog det fart. Jonas tände på de tankar
och funderingar som Mikael Henriksson
och de andra från KRIS presenterade,
han är rutinerad arrangör. – Jag gillade
den här tanken direkt och vi bestämde
att vi gör något större av det och bjuder
in några andra aktörer, säger Jonas.

Det landade i ett arrangemang där en
panel bestående av Tina Gillberg, drog-
förebyggande samordnare i Trollhättan,
Magnus Frykner, fältare i Trollhättan,
Martin Johansson, KRIS Göteborg,
Christer Karlsson, förbundsordförande
KRIS, Margret Nilsson, Tullverket och
Jack Lennartsson, Polisen, diskuterade
ungdomsfrågor under rutinerad ledning
av Jonas Torrestad. Höjdpunkten var
Dogge Doggelito, som drog fram jubel
och skrattsalvor när han berättade om
sin väg att förverkliga sina drömmar och
mål. Den var en resa med en tidsmaskin
som visade oss LP-skivor, kasettband
och analoga telefoner. Nu ju är inte
Dogge direkt lastgammal, men man
förstår ändå att han varit med några år.

I pausen var det skön musik och
drogfritt barhäng, innan Dogge avslutade
kvällen med fullt ös på scen.

MAD SUCCÉ
i Trollhättan
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Vägen Ut åker buss till Italien - och hem igen...

BILDREPORTAGE
Foto: Alexander Laine
KRIS sommarresa 2010 till Rimini i Italien, med
en avstickare till skatteparadiset San Marino.
50 medlemmar från hela landet på en oändlig
bussresa genom mäktiga tyska och österrikiska
alplandskap.
Långt ifrån alla uthärdade bussturen, trots helt
underbara chaufförer.
Många återvände till Sverige flygburna istället...
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Bilder som får tala för sig själva
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i stället 
KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

Det blåser kraftiga vindar idag. Vindar
från en profithungrig läkemedelsindustri
som ser enorma förtjänstmöjligheter i
substitutionsdroger till "hopplösa fall".
När plånboken får tala blir snart varenda
människa ett hopplöst fall som kan ges
livet tillbaka med ett piller på recept.

Men det finns inga hopplösa fall!
Detta har det italienska behandlings-

kooperativet San Patrignano visat åtskilliga
gånger sedan starten 1978, då det grun-
dades av Vincenco Muccioli. Sedan dess
har tiotusentals drogmissbrukare från
hela världen framgångsrikt behandlats i
”världens största terapeutiska samhälle för
missbrukare”. Universitet i Bologna har
utvärderat resultatet och enligt dem så är
över 70 procent av San Patrignanos invånare,
de flesta heroinister, drogfria fyra år efter
att de lämnat kollektivet.

På San Patrignano får man en möjlighet
till gratis utbildning under 3-4 år. En
mängd olika yrken finns representerade
på kooperativet. Bredden är stor, men det
finns också vilkor som måste uppfyllas:
För det första ska det finnas ett stort antal
yrken så att det går att tillfredsställa olka
läggningar, begåvningar och intressen.
För det andra ska man satsa på yrken som
i möjligaste mån gör San Patrignano
självförsörjande. Det måste också finnas
yrken som är ekonomiskt lönsamma. Alla
yrken och verksamheter måste hålla höga
kvalitetskrav vilka innebär att allt måste
göras med bästa tänkbara kvalitet och det
ska finnas en ekologisk aspekt på allt.

San Patrignano tar inte emot några
medel för placeringar vare sig från stat,
kommun, den enskilde missbrukaren
eller dennes familj. San Patrignano är
självförsörjande genom den omfattande
egna produktionen av bland annat vin,
ost och olivolja. Donationer står också för

en stor del av inkomsterna. På det här
viset har San Patrignano sparat hundratals
miljoner kronor av skattebetalarnas
medel, samtidigt som det är en ren vinst
för samhället i övrigt, både ekonomiskt
och humanitärt.

Kooperativets drygt 1 800 invånare har
ett 50-tal olika yrken att välja mellan och
en årlig omsättning på hundratals miljoner.

Till San Patrignano kommer man bara
frivilligt, det är alltid missbrukaren själv
som måste uttala viljan till behandling.
Kön för att komma in är lång, varje år tar
man emot tusentals ansökningar. En del
kommer direkt från fängelse och har då
av domstol fått tillstånd att leva under
husarrest på San Patrignano. De som är
allra mest ivriga att få komma in ligger
utanför och väntar i veckor.

På  San Patrignano finns också sjukhus,
daghem och äldreomsorg. Vinproduktion
är en betydande inkomstkälla, och runt
hela området syns vinodlingarna. Man
har 120 ha vinodlingar och producerar
500 000 flaskor vin årligen. Under vår
rundvandring med den utmärkta guiden
Jason, ser vi tydligt att det finns en stolthet
när det gäller vinproduktionen.

För oss som kommer från en kultur
med en mycket restriktiv syn på alkohol,
blir det absurt att studera ett behand-
lingskooperativ där alkohol har en så stor
betydelse också i tillfrisknandet. När vi
avslutningsvis hamnar i den gigantiska
matsalen för lunch blir det, om möjligt,
än mer absurt när måltidsdrycken består
av vin eller vatten. För oss från KRIS är
valet självklart, men det handlar också
om att se saker ur ett annat perspektiv.

San Patrignano är oerhört intressant
och lämnar en mängd bestående intryck,
framförallt en enorm ödmjukhet inför
missbruk och tillfrisknande.

Jason - vår eminente guide

på San Patrignano
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 50

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

Arvidsjaur Flygplats
Arvidsjaur

Begoma Spedition AB
Malmö

BEPE Electronik AB
Kungsbacka

Björn Nihlén Plåtslageri
Gustavsberg

BRA Åkeri AB
Sollebrunn

Burseryds Pastorat
Burseryd

Caspeco AB
Uppsala

Corronix
Karlstad

Cothol Konsult AB
Varberg

Dermanord Svensk Hudvård AB
Frillesås

Erik Tuominen Byggfirma AB
Blidö

Fritidsgårdarna i Hultsfreds kommun
Hultsfred

Färingsö Församling
Svenska kyrkan Stenhamra

Global Energi Resurs AB
Ösmo

Grävtjänst i Rotebro AB
Sollentuna

Gustavsbergs Revisionsbyrå
Gustavsberg

Hagel Konsult
Munkedal

Heimroths Biluthyrning AB
Varberg

Hellbergs Ståldörrar AB
Göteborg

Hjälmared Folkhögskola
Alingsås

Ingarö Stålservice AB
Ingarö

Intellecta Publicisterna
Stockholm

Johan i Hallen i Göteborg
Partille

Johanneshovs Potatis AB
Älvsjö

John Tes Taxi o Buss AB
Karlskoga

Järna Systemkonsult AB
Järna

KGK Motor AB
Sollentuna

Kvistberga Produkter AB
Västerås

Levin VVS Konsult AB
Stockholm

LR Konsult & Installation AB
Linköping

Löttorps Snickeri & Byggvaror AB
Löttorp

Metafor VVS Konsult AB
Stockholm

MI Elteknik AB
Segeltorp

Nonolfsvillan AB
Finspång

Nordensia
Stockholm

Nybergs Mekaniska Verkstad
Kiruna

Osby kommun
Osby

Oscar Strandberg Industri AB
Örnsköldsvik

PB Teknik AB
Solna

Perita Redovisningsbyrå
Norrköping

Perspektiv Undersökningar AB
Stockholm

Probygg AB
Ösmo

Redovisning & Bokföring Redbok
Nacka

Riga Wood Sweden AB
Kungens Kurva

Rånö Gård & Varv KB
Nynäshamn

Scandinavian Tools & Tent
Jordbro

Sensec
Arlanda Stad

Serder & Serder Communications AB
Höllviken

Simeco AB
Tierp

Ski Star AB
Sälen

STING AB
Trollhättan



Studio Pepe Nilsson
Stockholm

Svensk Konstruktionstjänst AB
Täby

Sven-Åke´s Byggservice
Kävlinge

Syntema i Vaggeryd AB
Vaggeryd

Söderbergs Åkeri i Karlskoga AB
Karlskoga

AB Hantverksdesign &
Rehabliteringsprodukter

Lidingö

Derma AB
Gråbo

Teknisk klimatservice Norr AB
Östersund

Tidning Hem & Hyra AB
Stockholm

Torvalla Bil i Haninge AB
Haninge

Turinge-Taxinge församling
Svenska kyrkan Nykvarn

Viaduktens Förvaltnings AB
Helsingborg

SH  Byggsten &
Anläggning AB

Hackås

Swartling & Partners AB
Stockholm

Väsby Finmekanik AB
Upplands Väsby

XL Bygg Hans Anders
Skurup

Öckeröfisk
Göteborg

Örnsköldsviks Mediatjänst
Järved

Övertorneå kommun
Övertorneå

Svenska Mavin AB
Malmö

Swepro
Projekt Management AB

Solna

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
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VÄGEN UT mellanlandade i Örebro

Vägen Ut har tidigare lovat reportage
från KRIS Örebro, speciellt om deras
nya verksamhet; KRIS MC.

Många har väntat på sköna bilder
med mycket krom, glitter och glans,
men reportaget dröjer. Vi passade
dock på att besöka Örebro när vi var
ner till Trollhättan för ett reportage
om MAD. Fastän det var en lördag vi
besökte föreningen, så var det en stadig
tillströmning av människor. Vi fick en
mängd verksamheter presenterat för oss.

Efter en snabb fika i verksamhets-
lokalen och en rundvandring i ett

kontorslandskap under renovering,
åkte vi iväg till garaget. KRIS MC är
en verksamhet som ännu bara är i ett
utvecklingsskede, man har upptäckt
att lokalen är alldeles för liten och en
ny är på gång, men det är ordning på
prylarna och det syns att det är en i
hög grad seriös verksamhet.

Vi åker sedan vidare till det halv-
vägsboende man bedriver. I utkanten
av Örebro kan man för närvarande
erbjuda sju placeringar i halvvägshuset.
Det är en charmig liten stenvilla med
stor tomt. Monica, som öppnar dörren
när vi kommer, är en gammal bekant
från min tid i Stockholm på Lönnen.
Det är roligt att möta gamla vänner,
och se att de i dag är på rätt ställe.

Vi får en guidad tur i huset, med
samlingssal, kök, tvättstuga, solarie
och flera små bostadsrum. Utanför
finns ett flertal mindre stugor som
man hoppas snart förfoga över, och
utanför grinden finns en mini-
golfbana som man hoppas kunna få
igång till sommaren. Ett stenkast
härifrån ligger ett numera övergivet
pumphus som man hoppas få ta över

ger en and

och färdigställa till boende.
Nu har det blivit dags för lunch och vi

åker in till stan för gemensam måltid.
Diskussionerna om all verksamhet
fortsätter. Det sjuder av liv i Örebro.
Ja, det fullkomligt kokar av energi och
framåtanda i föreningen, och det är
svårt att inte smittas eller inspireras. 

På stående fot beslutar jag att Vägen Ut
inom kort ska besöka Örebro under en
heldag för att göra ett större reportage
om de olika verksamhetsdelarna.

Det här är en verksamhet som
många fler behöver få ta del av!



KRIS REPORTAGE
Text o foto: Alexander Laine

ra chans
Tag gärna kontakt med KRIS Örebro om du vill
veta mer om deras verksamhet. Du når ansvariga
på följande telefonnummer och e-post:

Föreningens ordförande, Lasse Liljegren
Telefon: 073-688 19 88
Epost: lasse.liljegren@rikskris.se

T.f. chef Öppenvårdsenheten, Love Blom
Telefon: 073-688 30 85
E-post: love.blom@kris.a.se

Halvägshuset, Bengt Eringstad
Telefon: 073-688 99 42
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VÄGEN UT är med På läger med Unga KRIS

Lägret började på söndag eftermiddag. Alla föreningar
som hade anmält sig åkte till FunCity och skulle inkvartera
sig mellan 13.00-16.00, men en del hade kommit lite
tidigare och fick sysselsätta sig själva tills det var tid att få
nycklar till stugorna och stugindelning. I stugorna fanns
det plats för 6 personer, 2 stycken fick varsin säng medans
det fanns 2 lite större sängar där man fick dela med en
annan. Man var uppdelad i varje stuga med olika lokal-
föreningar så att man skulle lära känna varandra. När man
hade installerat sig i stugorna så var det tid för mat.

Efter att man hade ätit så var det tid för tillitsövningar.
Det regnade ute och det var ju inte lite heller men det
hindrade ingen från att delta i övningarna. ”Det finns inget
dåligt väder bara dåliga kläder” som man brukar säga. 

Alla ställde sig i en stor ring och fick en siffra 1 eller 2.
När man hade fått en siffra så skulle man ta varandra i
händerna och dra ut ringen så mycket man kunde, sen
skulle man ta ett litet steg in men fortfarande hålla va-
randra i händerna. Först skulle 2:orna luta sig inåt medans
1:orna skulle luta sig bakåt och tvärtom. Sen gjorde man
olika små övningar med en person, man gick ett steg åt
höger så man fick en ny person för att testa en övning, en
övning där man skulle tillexempel luta sig bakåt och lita på
den personen som stod bakom att han tog emot dig osv. 
Efter dessa tillitsövningar så blev man indelade i 6 olika
grupper, man fick gå runt på olika stationer som t.ex. hela
laget skulle hålla ihop som en kedja och ta sig över ett rep,
en annan station var att hela laget skulle jobba ihop och
fånga upp små båtar och lägga i rockringar med mera.

Sen efter de olika stationerna så lades det ut ringar
på marken, utanför ringarna var det ”lava” som var man
kunde gå på. Men när ledarna sa att lavan var varm så
skulle man ställa sig i ringen för att skydda sig och allt
eftersom så försvann en ring efter varje runda och man
fick trycka ihop sig i ringarna och hjälpa varandra att hålla
sig innanför. Man fick lite hjälp av de övningarna man
hade gjort innan dess. 

Efter att alla hade varit på de olika platserna samt gjort
lavaleken så samlade man in sin grupp och ställde sig på
ett led, alla fick varsin ballong som man blåste upp. När
ballongen var uppblåst så skulle den som var sist springa
längst fram och lägga ballong mellan båda personerna och
trycka sönder ballongen. Det var riktigt roligt kan jag säga.

När man hade gjort övningarna och haft det riktigt roligt
så fick man lite fritid innan det var tid för musik.

Klockan 20.00 så spelades det musik inne på en scen
där man kunde sitta och lyssna, eller bara ta det lugnt och
sitta och prata med ungdomar och skapa bekantskap med
andra. När musiken var över så gick de flesta ungdomarna
till sina stugor för att sova, det var ju en ny dag med en

Det som var nytt inför årets sommarläger om man tittar
tillbaka på de tidigare sommarlägren är att nu var det inte
uppdelat Nord-Öst och Väst-Syd utan nu hade man gjort så
att alla föreningar i Unga KRIS skulle kunna vara med och
delta. Vi var totalt 68 stycken ungdomar som deltog på
lägret i FunCity som ligger i Varberg på västkusten.

FUN, FUN, FUN!
KRIS REPORTAGE
Text o foto: Mathias Källström



massa roliga saker som väntade.
På måndagen var det frukost mellan 09.00-10.00.

Klockan 10.00 var det samling och vi skulle in på FunCity
och avverka 6 stycken olika stationer. De lag man hade
dagen innan hade man åter denna dag.
Det var roliga stationer som fanns där inne, det var:
-Klättervägg: Man tävlade på tid mot ett annat lag.
-Boll: Man skulle hålla balansen i en boll på vattnet.
-Båtar: 2 personer i en båt skulle fylla en hink med vatten.

När man hade gjort 3 stationer på förmiddagen så var
det tid för mat. Efter maten blev det nya stationer:
-Rodel: Man åkte i en kälke som gick neri en bana. Man hade
en spak man fällde framåt för att få fart och tvärtom.
-Tjur: Man skulle rida på en tjur och se hur länge man kunde
hålla sig kvar på den.
-Stor båt: Man skulle sitta 5 personer i en båt och tävla mot
ett annat lag och se vem som rodde runt en ö snabbast.

Alla ungdomar hade det kanonkul och det märktes
bland deltagarna. Man såg hur de knöt nya kontakter samt
umgicks med andra än i sin egen förening.

Efter att man hade lekt av sig så hade man egen tid där
man fick sysselsätta sig själv och göra det man ville göra,
och det kunde vara allt från att gå och vila, umgås med
ungdomar, åka karuseller eller vad som. 

På kvällen vid 19.00 så var det tid för poolparty, vi
samlades utanför FunCity för att få varsitt halsband som
man hade på sig under kvällen. Man gick in personal vägen
in till badet och åkte rutschkana, badade och lyssnade på
musik som spelades upp vi poolen. Efter en stund var det
grillning och det bjöds på hamburgare och dricka.

När poolpartyt var över så gick man tillbaka och vissa av
ungdomarna gick och hoppade studsmatta som fanns vid
stugorna och hoppa för fulla muggar. De såg ut att ha det
väldigt roligt. Sen var det bara att lägga sig ner och sova då
man var helt slut efter dagens alla aktiviteter.

Tisdagen började med frukost mellan 09.00-10.00. Efter
frukosten var det tid för att städa stugorna så att de blev
rena och fina, för man skulle lämna in nycklarna runt
klockan 11. När vi hade gjort det rent och snyggt så
samlades vi och tog ett gruppfoto med alla Unga Krisare.
Efter fotot så åkte vi buss ner till stranden där det fanns tre
olika grenar. Grenarna var: Kubb, Volleyboll och Fotbolls-
frisbee och här var de samma lagindelning som i söndags,
och mötte andra lag i dem olika grenarna.

När vi hade tävlat i de olika grenarna så var det tid för
brännboll i vattnet. De som ville delta fick göra det, de
andra stod och tittade på.

När man sedan åkte tillbaka så var det tid att säga hejdå
och tacka all personal, deltagare och BeRo. 

i FunCity
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VÄGEN UT presenterar en medarbetare

Lite kortfattat om vad jag gör, och
hur jag kom in i Unga KRIS.

Jag älskar jobbet som jag har. Jag
jobbar på världens bästa förening som
heter Unga KRIS. Unga KRIS är den
bästa platsen för mig. Jag har kunnat
växa mer som person och jag gör det
fortfarande för varje dag som går. Har
fått ett otroligt stort kontaktnät och
en ny kompiskrets om man jämför
med innan jag var på Unga KRIS.

Jag kom till Unga KRIS i Halmstad
i augusti 2007 och var då väldigt blyg
och tillbakadragen. Satt gärna för mig
själv och gjorde inte mycket väsen av
mig. Fick frågan om jag ville sitta
med i ungdomsrådet och vara med
och delta. Jag gick med och fick en
roll i rådet som sekreterare. När jag
hade suttit ett tag i rådet så skulle man
välja ut regionsrådsrepresentanter, där
två medlemmar från varje förening
skulle finnas med. Jag blev utvald till
en av de som fick sitta i rådet.

När jag hade suttit i regionsrådet ett
tag så fick jag möjligheten att vara
med i vad som då kallades Unga
KRIS Riksråd. En från varje region,
dvs en från från vardera väst,öst,nord
och syd skulle vara med. Vi satt och
gick igenom olika punkter på mötena,
vad man hade för idéer och så vidare. 

Efter två år flyttade jag till Falkenberg
och det var där det tog fart på riktigt.
Jag fick hänga med upp till Stockholm
och jobba lite med ett projekt som
heter E-screen och visa vem jag var
och vad jag satt på för kunskaper.

Nu efter tre år i föreningen sitter jag
med i Unga KRIS förbundsstyrelse som
sekreterare. För närvarande går jag
KHF-utbildningen i Rättvik genom
KRIS. Jag sitter på lite olika positioner
inom Unga KRIS men kortfattat kan
jag presentera mig som koordinator.

KRIS REPORTAGE
Text: Mathias Källström
Foto: Alexander Laine

I HUVUDET PÅ
Mathias Källström

Följ Mathias äventyr via bloggen:
http://nappeontour.blogg.se
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Dawit Isaak är en svensk journalist som sitter
fängslad i en cell på tre kvadratmeter i
Asmara, Eritrea. Dawit Isaak sitter där enbart
för att ha bedrivit journalistik. Utan att ha
beviljats rättegång har han nu suttit fängslad i
över åtta år.

Vi kräver, som företrädare för över 500
tidskrifter, att Sveriges regering tar krafttag
för att få den svenske medborgaren Dawit
Isaak fri.

Vill du stödja kampanjen för Dawit Isaaks
frigivning? Besök www.freedawit.com

Sveriges Tidskrifter och
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter

Vägen Ut : Glöm aldrig bort

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, ser det som
viktigt att kunna informera kriminella att de har rätt att
friges med möjlighet att få "revansch i samhället".

Denna information sker främst genom att KRIS besöker
anstalter och häkten samt genom tidningen Vägen Ut.

KRIS erbjuder kriminella och/eller drogmissbrukare som
vill sluta och har tröttnat på att leva kriminellt - en ”frizon”
under den första tiden efter muck.

Hittills har vi lyckats knyta till oss drygt 5 000 medlemmar
i Sverige, men är inte nöjda med det. Vägen Ut distribueras
idag till samtliga fängelser och häkten i Sverige. Genom
denna informerar vi om att KRIS finns och att vi tillsammans
kan jobba för att just du också ska kunna sluta upp i våra led.
Just du är en stark kraft att räkna med i KRIS gemenskap.

Här nedan följer den manual som du som tröttnat på skiten
kan följa om du vill arbeta för att tillsammans med KRIS
hjälpa dig själv, och senare andra som är i samma situation
som du nu befinner dig i.

Du kan vara ung eller gammal, man eller kvinna, av
svensk eller utländsk härkomst.

1.Ta kontakt med din lokala KRIS-förening, när som helst
under verkställigheten. Men helst innan du friges, KRIS
vill gärna kunna få möjlighet att besöka dig vid några till-
fällen. Detta för att hinna lära känna dig och för att kunna
hjälpa just dig att planera inför din frigivning.

2.Du kan så småningom bli medlem, genom medlemskapet
får du tillgång till den frizon som varje lokal KRIS-förening
erbjuder. Där kan du vara dig själv utan att behöva springa
omkring på stan och hålla färgen. Dessutom ingår det en
prenumeration av Vägen Ut samt ett antal andra förmåner
beroende på vilken lokal KRIS-förening du tillhör.

3.När denna kontakt har etablerats och vi tillsammans har
hittat en plan för att just du ska få en rejäl chans till ett liv
utan kriminalitet och droger – då kommer vi och hämtar
dig när du muckar. Vi ser till att din frigivning blir en fest.

4. Du välkomnas i vår gemenskap och vi gör tillsammans
det arbete som krävs för att vi gemensamt ska lyckas få
ett hyfsat liv där hederlighet, drogfrihet, kamratskap och
solidaritet är de tongivande bitarna för att lyckas med vår
Revansch I Samhället.

5. KRIS kan i de allra flesta fall hjälpa till med boende och
sysselsättning samt hjälpa till att styra upp sociala- och
myndighetskontakter.

KRIS finns idag på 25 orter i Sverige. Organisationen är
också etablerad i Danmark, Finland, Vitryssland, Ryssland
och Ukraina.

Det enda kravet vi har på dig, är att du ställer upp på KRIS
fyra deviser: Hederlighet, Drogfrihet, Kamratskap och
Solidaritet.

Adresser och telefonnummer till de olika lokalföreningarna
finns på omslagets insida.



NYA
        SERIEN

Skydda din värld online
Med Panda Security blir din värld online fri från hot. 
Använd Internet och din dator utan bekymmer. 

Köp Panda Security och skydda dig!       

www.pandasecurity.com

PANDA SECURITY

NYA SÄKERHETSSERIEN Varför har vi ritat moln här?
Jo, för att Panda utnyttjar moln-
teknologi (vilket ger väldigt
lätta program som tar lite
resurser av din dator och gör
den snabbare än någonsin) och 
för att vi tror att du som läser 
detta är intresserad av bra skydd!
Vi erbjuder alla läsare av Vägen 
Ut att gratis testa våra förträffliga
2011-program i en månad för
att upptäcka själva vilka bra 
program vi just lanserat. 

De innehåller bl.a. funktioner såsom
- Sandboxing (surfa virtuellt utan att 
din dator påverkas)
- Kryptering
- Läge för att spela/se film utan avbrott
- Antivirus, antispam och webbfiltrering

Gå in på http://tinyurl.com/vagenut
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VÄGEN UT : KRIS vinner fotbollsmatch i Italien

Inte bara VM-Final!

Det var en stor upplevelse, lilla KRIS mot stora San Patrignano i fotboll i Italien.

Vi som skulle klä ut oss till fotbollsspelare trodde att vi var på väg ut till slakt.

Att de från San Patrignano skulle snurra oss så vida pass att vi upplevde oss

placerade i korvkön på östra läktaren.

Okay nu till sanningen, det vi till en början inte hade i fötterna hade vi i rungande

kommentarer och en underbar lagmoral.

San Patrignano gick ganska snabbt till en ledning med 3-0 sedan tog den

svenska kylan över och kronjuvelen Frida kunde avgöra på straff till vår fördel.

Grattis till oss alla både spelare, vattenbärare och publik!

KRIS REPORTAGE

Text: Bengt Eringstad

Foto: Joakim Berndes



Så har till slut även vår organisation insett att vi kommit in i
ett nytt milennium, även fast det skedde för redan 10 år sedan. 
Det jag syftar på är vår eminenta webbportal: www.kris.a.se
Sedan många år tillbaka har den varit fullmatad med information
om vår organisation - både på riksnivå men även mängder med
information om allt som händer i de olika lokalföreningarna.
Man kan med fog säga att vi varit ett föredöme i det området.
Men det hjälper inte när informationen blir svår att hitta.

Nu är i alla fall en ny design, kodning och struktur sjösatt.
Joakim utlyste en tävling med fina priser från bl.a. Adobe för
att locka deltagare. Det förslag som vann är det vi nu ser i drift
och vi gratulerar Joakim till vinsten! Mycket återstår att trimma.
Nu är det upp till dig som besökare att berätta hur du upplever den
nya webbplatsen - så hör av dig till IT-gruppen med synpunkter,
ris och ros. Framförallt ros.

VÄGEN Ut redaktionen : Noterat på sluttampen

Nr 3/2010 │ 23

www.kris.a.se
i ny skepnad

Ingen tidningsredaktion
till Örnsköldsvik
Det är i oktober ganska exakt ett år sedan
KRIS öppnade dörrarna  i Örnsköldsvik. 

Arbetet med att rusta upp lokalen hade
dock pågått sedan våren 2009. Tyvärr stannade
allt upp när man väl blivit en godkänd KRIS-
förening, ansökningar lämnades aldrig in och
man drog på sig en mängd utgifter.

När en ny styrelse tog över och lämnade in en
ansökan till Örnsköldsviks kommun, borde man
kanske ha insett det omöjliga när kommunen endast
gav ett föreningsbidrag om 30 000 kronor.

I stället växte en projektidé fram - att bygga upp
en redaktion i Örnsköldsvik eftersom Vägen Ut
redan gjordes på orten. Det gick inte!

Idag, många arbetstimmar senare, återstår bara arbetet
med att tömma lokalen och försöka betala återstående
räkningar med pengar som inte finns.

Det var en massa bortkastad energi, men kanske vår
erfarenhet kan vara till nytta för andra i framtida projekt.

Vägen Ut fortsätter att komma ut, men tidningen görs
fortfarande på en ensamredaktion. Det är därför viktigt att
ni ute i landet bidrar med material i form av text och bild.



Posttidning B
Returadress:

KRIS Vägen Ut
Box 362
891 27 Örnsköldsvik


