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För 15 år sedan skulle jag aldrig ha trott 
att myndigheter, företag och andra or-
ganisationer skulle vilja samarbeta med 
en förening bestående av fd kriminella 
och missbrukare. Men nu är det ett 
faktum. 

I denna nya situation ställs höga krav 
på oss. Det är klart det är lite jobbigt 
(särskilt om man missat större delen 
av skolan) att skriva offerter, skicka in 
föreningens årsredovisning eller läsa 
avtal men det finns ingen annan väg att 
gå om vi ska uppfylla KRIS syften.

I våra stadgar står det nämligen att vi 
ska bedriva samhällsinriktad verksam-
het, det står att vi som medlemmar ska 
utvecklas till ansvarsfulla samhällsmed-
borgare och att vi ska återinträda och 
vara delaktiga i samhällslivet. 

Att såväl myndigheter som företag vill 
samarbeta är varje gång ett tecken på 
att vi får en chans till revansch. Vi får 
möjlighet att visa att vi klarar de krav 
som ställa på alla andra i samhället.

Självklart ska vi ta den chansen och 
alltid tänka på att ha hög kvalitet i det 
vi gör. När vi hjälper olycksbröder är 
det självklart att vi gör vi det helhjärtat. 
Lika seriöst ska vi bete oss när det gäl-
ler styrelsearbete, bidragsansökningar, 
sponsringsavtal m.m. 

Klarar vi inte det kommer våra kritiker 
att få vatten på sin kvarn. Då kommer 
de säga att man inte kan lita på KRIS 
och fd kriminella och missbrukare. Då 
har vi skjutit oss själva i foten och vårt 
arbete med att hjälpa fångar som friges 
och missbrukare blir svårare att bedriva.

När det gäller samarbete ska vi också 
tänka på att inte lägga alla ägg i samma 
korg, för om vi tappar korgen går alla 
ägg sönder. Det betyder att vi inte bara 

ska samarbeta med kommunen. Eller 
bara samarbeta med ett företag. Gör vi 
så blir vi alltför sårbara. Vi ska självklart 
samarbeta med kommunen. Vi ska söka 
bidrag och sälja tjänster till kommunen 
men vi ska också samarbeta med det 
lokala näringslivet och med fonder, 
stiftelser och andra organisationer. 

Gör vi så är vi också fria att kritisera om 
vi tycker något är fel. Vi känner säkert 
alla till andra organisationer som har en 
bidragsgivare som de inte törs kritisera 
av rädsla att förlora sina inkomster eller 
sin status – så vill inte vi ha det i KRIS. 

Vi vill kunna säga att ”Statlig knark är 
också knark” och därmed kritisera miss-
bruksutredningens förslag om att utöka 
substitutionsbehandlingen utan att 
känna att kampanjen hotar vår existens.

Att vi har erfarenhet från fängelser och 
institutioner och från missbruk är alltså 
inte en ursäkt för att vara slarviga eller 
opålitliga. Det är snarare ett skäl att vara 
ordentliga och mer pålitliga än andra.

Christer Karlsson
Förbundsordförande

Många vill samarbeta med oss! 

Foto: jBerndes.se



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 för-
eningar på 26 orter i Sverige, dessutom 
i Danmark samt på tio orter i Finland. 
KRIS finns också i Vitryssland och 
Ukraina.

Normalt medlemskap i KRIS: 100 kr 
per år. 
(Normalmedlem är du som är straffad 
och/eller varit missbrukare.)

Stödmedlem i KRIS: 200 kr per år. 
(Stödmedlem är du som inte kvalificerar 
dig som normalmedlem.)

Företag från 500 kr och uppåt. 

I både normalmedlemskap och stöd-
medlemskap ingår en prenumeration 
på Vägen Ut. Enbart prenumeration 
på Vägen Ut kostar 180 kr per år för 
privatpersoner. Tag kontakt med den 
lokala KRIS föreningen på din ort, se 
kontaktlista på sista sidan eller mejla/
ring till redaktionen:
E-post: vagenut@kris.a.se
Telefon: 08 - 642 00 06

Medlemsfrågor: Ronny Nordstrand. 
E-post: 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 omgå-
ende medlemsregistret 
eller redaktionen. 
Då har vi en chans att reda ut orsaken, 
och rätta till.
Adressändring måste meddelas 
medlemsregistret.
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ANNONS

Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället.
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AKTUELLA PROJEKT

Den 12 augusti i år invigdes Öppet Hus 
i Södertälje. Det blev en lyckad 
invigning med många besökare. Kanske 
var det Dogge Doggelito som drog, men 
mest var det nog nyfikenheten. Under 
invigningen bjöds det på pastasallad, 
Dogge rappade såklart och sedan 
berättade han lite om sig själv och sin 
bakgrund. Han hade även med sig 
böcker och armband som han signerade 
åt den som ville. Det pysslades och 
lektes och allt avslutades med ett 
godisregn innan alla nöjda styrde kosan 
hemåt.  

Varannan torsdag under hela hösten 
kommer denna verksamhet vara igång 
och det är ett samarbete mellan KRIS, 
Bryggan Stockholm, Livskraft och 
Svenska Kyrkan i Södertälje som gör 
det möjligt.

Vad är då Öppet Hus och för vem? 
Det är en ny verksamhet som riktar sig 
till barn vars föräldrar eller anhöriga 
har varit i kontakt med kriminalvården, 
samt vuxna och föräldrar/anhöriga till 
dessa barn. Vid varje tillfälle bjuds det 
på en lättare måltid, det finns utrymme 
för aktiviteter och lekar samt tillfälle för 
samtal om behovet finns.

Hjärtligt välkomna!

Plats: S:ta Ragnhildsgården, lokal 
Korpen (Stora kyrkan vid Stortorget i 
centrum) 

Tid: 15-19
September  29/9
Oktober  13/10, 27/10
November  10/11, 24/11
December  8/12 (Clownen Manne)

ÖPPET HUS I  SÖDERTÄLJE

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

TANDHÄLSA
ERFARENHET
SERVICE
ENGAGEMANG 

Sida 1 av 1
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ALL FAIR CUP

Översta raden:
Jason, Magnus, Hamma, Sofia, 
Muhammed, Mesut, Bobby, Adnan.
Nedre raden:
Kahled, Rejwan, Barzan, Arkan, Shadi. 
Liggande:
Calle, Olivia

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

Lördagen den 3 september gick fotbollscupen All 
Fair Cup av stapeln i Upplands Väsby. Självklart 
var KRIS på plats och tävlade om bucklan och 
gjorde det med bravur trots högsommarvärmen 
som slagit till.

På Bollstanäs IP i Upplands Väsby 
hade 16 lag samlats för att delta i 
fotbollskampen för att visa sin ställning 
mot våldet. Det hela arrangerades av 
föreningen Väsby mot Våld. Föreningen 
bildades för snart ett och ett halvt år 
sedan som en reaktion mot det 
upptrappade våldet i kommunen. 
Utmaningen för lagen var inte bara att 
sträva efter att vinna cupen utan att 
även försöka vinna All Fair-bucklan. 

Under matcherna som pågick på tre 
olika spelplaner samtidigt fanns 
hemliga ”all-fair” agenter ute för att 
kolla vilket lag som skulle vinna den 
största bucklan, nämligen All Fair 
priset. De bedömde inte vilket lag som 
gjorde flest mål utan vilka som hade 
schysstast spel på planen men också 
vilka som hade bäst support.

KRIS lag bestod till 99% av Unga KRIS 
medlemmar och Sofia Modigh. Unga 
KRIS Förbundsordförande Magnus 
Andersson var lagledare. 

KRIS  lag bestod bara av killar, förutom 
tappra Sofia Modigh som var den spe-
lare som fick kämpa hårdast och spela 
alla matcher utan avbytare. Varje lag var 
tvungna att ha minst en kvinnlig spelare 
på planen. Laget hade siktet inställt på 
cupseger och tog hem vinst efter vinst i 
de fösta tre matcherna men när de tagit 
sig till kvartsfinalen tog det dessvärre 
stopp. Men KRISarna hängde inte läpp 
för det. Förutom 
kanonvädret bjöd dagen på 
underhållning av 
Dogge Doggelito och 
Simon Weidersjö. Prisutdelare 
var Berndt Rosqvist, ordförande i 
Stockholms Sportjournalistklubb samt 
vice ordförande i Svenska sportjourna-
listförbundet.

Så, vilka tog hem årets All Fair buckla? 
Det var Grimstaskolan som fick priset 
med följande motivering; 

”All Fair pokalen går till laget som 
under dagen visat stor spelglädje och 
laganda i både med och motgång. 
Humör och ”peptalk” har varit på topp 
rakt igenom tre matcher, ett 
skolexempel på fair play”. 

Segern för själva spelet gick till 
Skanska detta år. Det var första året som 
fotbollscupen arrangerades, men det 
kommer garanterat att  bli ett återkom-
mande arrangemang. Förhoppningsvis 
med KRIS på pallen nästa gång!



Foto: jBerndes.se
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RIKS KRIS INFORMERAR

KRIS Trestad

MAD konserten blir av i år igen 
efter succen förra året då nästan hela 
Folkets Hus stora scen var full. På scen i 
år står vår egen Dogge Doggelite och 
Swingfly! 

UNGA KRIS INFORMERAR

KRIS Trestad

Det är med stor sorg vi säger adjö till 
vår vän och fina medarbetare Håkan 
Arvidsson som har avlidit 64 år 
gammal.  Håkan var kassör i föreningen. 
Du är saknad. 

KRIS Halmstad

Nu har IT gruppen fått förstärkning. 
Daniel Dahlberg som fått stipendie i 
kodning kommer att jobba med 
webbsidorna inom hela organisationen 
och ansvara för IT i region väst och syd. 
Han har redan påbörjat arbetet med en 
kalender funktion på hemsidan 
http://kris.a.se så vi kan se vad som 
händer i vårt avlånga land. 

Välkommen Daniel! 

Trycksaker & Profilkläder Norrköping

Det kommer en ny länk inom kort på 
hemsidan så ni kan se vad som finns att 
beställa. Tidigare var man tvungen att 
vara inloggad men nu ändrar 
Norrköpings Tryckeriet så alla kan se 
och sedan be föreningen beställa 
trycksaker & profilkläder. 

Mycket nöje!

Utbildning i metoden MI - 
Motiverande Samtal

Den 8-9/10 genomför vi inom projekt 
Tidig Insats en MI-utbildning. 
Deltagare från Örebro, Kalmar, 
Norrköping och Gävle har förtur men 
deltagare från andra Unga KRIS- 
föreningar är också välkomna. 
Anmäl intresse till Anne-Sofie Persson 
via annesofie.persson89@gmail.com 
eller 0760-28 64 06. 

Framtiden kräver bra ledare! 
Är du en av dem?

Du som är föreningsordförande, 
förbundsstyrelseledamot eller ledare för 
Unga KRIS har möjlighet att få delta 
i Unga KRIS högsta ledarutbildning. 
Utbildning genomförs under tre helger 
med start den 14-16/10 2011. 
Anmäl intresse till Calle Björklund 
via carlmikael33@gmail.com eller 
0707-58 58 31.

Utbildning i föreningskunskap

Alla Unga KRIS-föreningar har rätt 
att få en utbildning i föreningskunskap 
inom projektet Vi växer. Vår 
projektledare Calle Björklund kommer 
till de föreningar som bokar in honom 
och genomför en ca 3 timmar lång 
utbildning för styrelsen och andra 
intresserade medlemmar. Linköping har 
redan genomfört utbildningen nu gäller 
det för alla andra Unga KRIS- 
föreningar att haka på. 
Ring eller maila Calle Björklund på 
carlmikael33@gmail.com eller 
0707-58 58 31.

Om mer får plats:

Unga KRIS ny medlem i NBV
Unga KRIS har blivit ny 
medlemsorganisation i NBV. Det 
betyder att Unga KRIS:are kan väljas 
till uppdrag inom NBV och att 
studiecirklar och kulturprogram som 
Unga KRIS-föreningarna genomför ska 
registreras på Unga KRIS.

Förebyggande projekt

Den 15:e november är sista dagen 
att söka medel till drogförebyggande 
projekt från Folkhälsoinstitutet. Har ni 
en bra lokal projektidé eller en idé som 
skulle fungera för tio Unga KRIS-
föreningar får ni gärna höra av er till 
Sofia Modigh via smodigh@gmail.com. 
Sofia kan ge goda råd om hur man gör 
en bra ansökan eller hjälpa till att skriva 
om det gäller lite större projekt.

Foto: Mattias Förnell

MAD är ett samarbete med KRIS 
Göteborg och Unga KRIS. Både Martin 
Johansson (KRIS Göteborg) och 
Magnus Andersson (Unga KRIS) finns 
på plats för att diskutera med 
ungdomarna. 

Datum: 2011-10-28
Tid: 18-21
Plats: Folkets Hus Trollhättan
Entré: Gratis

Gotland

Det är med stor sorg vi säger adjö 
till vår vän Mats Söderberg. Mats var 
ordförande i KRIS Gotland. Han var 
väldigt aktiv i våra frågor och hjälpte oss 
i vår kampanj på Almedalsveckan 2011.  
Du är saknad. 
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NYHETSKOLLEN

INTERNER PROTESTERAR 
MOT SPELFÖRBUD

De intagna på Karlskogaanstalten har 
förbjudits att spela på Svenska Spel 
och protesterar hos Kriminalvårdens 
huvudkontor.
Förtroenderådet skriver i sitt brev 
till kriminalvården att man nyss fått 
beskedet att möjligheten att få spela 
på Svenska Spel har tagits bort, men 
att inga direkta skäl till spelstoppet 
har uppgetts, förbudet påstås gälla i 
hela landet.  Förtroenderådet är emot 
förbudet eftersom man anser att spel är 
en bra sysselsättning på helgerna, och 
att det är positivt för de intagna att ha 
något att engagera sig i på tid då inget 
annat finns att göra.
”Vi intagna har bestämt att vi vill pröva 
frågan juridiskt för att se vad högre in-
stanser anser om det hela”, skriver man.
”För oss intagna är det enbart en positiv 
sysselsättning som tagits bort så vi vill 
se vilka argument som huvudkontoret 
(kvs) har till sitt beslut”, skriver förtro-
enderådets representant.

Källa: Karlskoga kuriren

BROTTEN ÖKAR PÅ 
FACEBOOK

Allt fler brott sker på och med hjälp 
av Facebook, visar en genomgång av 
polisanmälningar i Stockholms län som 
Svenska Dagbladet gjort. Men polisen 
saknar teknik och resurser för att arbeta 
effektivt på den nya brottsplatsen. 
Att Facebook blivit en allt vanligare 
brottsplats visar en genomgång som 
SvD har gjort av polisanmälningar i 
Stockholms län de senaste åren. Bara 
under de fem första månaderna 2011 
förekom inlägg, bilder eller hot och 
förtal kopplade till nätverkssajten i 993 
anmälningar att jämföra med helåret 
2010 när det gjordes sammanlagt 1 554 
anmälningar. 
Exempel på utredningar där Facebook-

kontakter, inlägg och bilder är viktiga 
är bland annat våldtäkter, misshandel 
och hot. Facebook underlättar även 
kartläggningen av kriminella nätverk 
och ungdomsgäng. Polisens datorer är 
kopplade till en rad nätverk med känslig 
information och går inte ansluta till 
vanligt internet och det finns enbart en-
staka datorer med tillgång till internet. 
Detta försvårar såklart polisens arbete. 
Även ungdomsroteln i Stockholm 
uppger att man har för få datorer för 
surfning med säkra uppkopplingar.
Ett annat problem är att ärenden man 
behöver beslagta en dator fortfarande 
betraktas som en specialistkompetens. 
Ungdomsrotlar tvingas därför ofta att 
skicka ärenden där Facebookinlägg 
kan vara viktiga som bevis vidare till 
it-brottssektionen. Framför allt efter-
som ungdomsbrott måste utredas inom 
sex veckor från att misstanke delgivits. 
Numera går nästan all brottslighet att 
härleda till Facebook, men polisen är 
inte rustade för utvecklingen och har 
svårt att hinna med.

Källa: Svenska Dagbladet

VÅRDHUNDAR PÅ 
SVENSKA FÄNGELSER

Nu försöker den tidigare livstidsdömda 
Annika Östberg få in hundar i den 
svenska kriminalvården. Inga formella 
beslut finns men hon har haft flera mö-
ten med chefer inom kriminalvården. 
Ett förslag är att starta en utbildning på 
kvinnofängelserna som gör det möjligt 
att efter frigivningen exempelvis arbeta 
med skyddshundar, hunddagis, vård av 
hundar och hundkurser.
När Annika satt på anstalten i Kalifor-
nien kom hundar dit, inte i terapeutiskt 
syfte, utan för att man behövde folk 
som hade tid att träna vårdhundar. Djur 
i vården kan ge fantastiska resultat för 
både gamla och barn. De intagna lär sig 
i kontakten med hundarna att ta ansvar, 

bygger upp självförtroendet, övar sig i 
tålamod och att vara konsekvent genom 
att uppfostra och träna en hund. 
Källa: Vårdfokus

FÖREBYGGA ÅTERFALL AV 
BROTTSLIGHET

Kriminalvården har fått i uppdrag av 
regeringen att ta fram en plan för hur 
man konkret ska kunna förbättra arbetet 
med att förebygga återfall i brottslighet.
I uppdraget ingår att dra lärdomar av 
den erfarenhet som personalen i Krimi-
nalvården har och att se till deras behov 
av ytterligare kunskap.
Man ska också titta på den internatio-
nella forskningen i ämnet i andra jäm-
förbara länder. Uppdraget ska redovisas 
senast den 31 december nästa år.

Källa: TT

UNGA BROTTSLINGAR 
SKALL SLUSSAS UT 
BÄTTRE

Från och med 1 augusti ska utslussning-
en av ungdomsbrottslingar bli bättre i 
landet då en ny lag införs. På Sundbo 
ungdomshem utanför Fagersta välkom-
nas den nya lagen.
Fram tills nu har det varit en total brist 
på utslussning. Staten har skjutit till 
pengar så att man har kunna utveckla 
ett system som skall förbättra detta i 
framtiden. De olika institutionerna har 
sitt ansvar men samarbetet mellan So-
cialtjänsten har fungerat olika i landet. 
Arne Andersson är institutionschef på 
Sundbo ungdomshem utanför Fagersta, 
han menar att utslussningen i det stora 
hela inte fungerar i dag och det måste 
bli bättre. Saker som måste förbättras är 
mer genomarbetade individuella utvär-
deringar samt bättre kontrollsystem och 
uppföljning.
Konkret handlar utslussningen bland 
annat om praktikplats, utbildning och 
familjehem och i framtiden ska också 
elektroniska hjälpmedel testas, såsom 
fotboja, så man vet att ungdomar är där 
de ska vara.

Källa: SR Västmanland
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NYHETSKOLLEN

VILL HA NARKOTIKA-
HUNDAR I SKOLAN

Bodens kommun vill ha narkotikahun-
dar i skolan. Kommunalrådet och kom-
munchefen i Bodens kommun har i en 
skrivelse till länspolismästaren framfört 
önskemål om att kommunen ska få 
medverka i ett sådant projekt.
Brottsförebyggande rådet i Boden 
har nämligen fått information om att 
narkotikahundar används inom skolan 
i Jämtland. Narkotikahundar som söker 
igenom utrymmen i skolan beskrivs 
som ett nytt sätt att arbeta brottsfö-
rebyggande mot narkotika. Syftet är 
att ungdomarna som dagligen vistas i 
skolan inte ska behöva komma i kontakt 
med narkotika där.

Källa: Norrbottens Kuriren

FÖRE DETTA KRIMINELLA 
FRONTAR I 
KLÄDKAMPANJ

Klädmärket Oscar of Sweden tog ett 
litet annorlunda spår när de valde 
modeller för sin kommande kampanj. 
Istället för hårfagra ynglingar blev det 
före detta kriminella.
En modell är Martin Johansson, 
ordförande i KRIS Göteborg. Oscar of 
Sweden ville göra något som skiljer sig 
från mängden av reklamkampanjer och 
gav sin byrå i uppdrag att tänka ut nå-
got. Detta var vad de presenterade och 
de ansvariga på Oscar of Sweden föll 
direkt för idén. Urvalet av modeller har 
inte handlat om utseende i det här fallet 
utan snarare om vilka historier de har 
haft att berätta. Kampanjfilmer ska läg-
gas upp på Oscar of Swedens hemsida 
där modellerna berättar om sina tidigare 
kriminella liv. 

Källa: Dagens Media

UNGDOMSTJÄNST 
VANLIGASTE PÅFÖLJDEN

Ungdomstjänst har blivit den vanligaste 
påföljden genom dom och andelen 
ungdomar som döms till böter eller vård 
har minskat kraftigt.
Det konstaterar Brottsförebyggande 
rådet, Brå, i en utvärdering av påföljds-
reformen för unga lagöverträdare. 
Sedan några år har domstolarna haft 
möjlighet att döma ungdomar till ung-
domstjänst som enskild påföljd. Nu ser 
man resultat– andelen ungdomar som 
döms till ungdomsvård har nästan halv-
erats och de som får böter genom dom 
har också minskat kraftigt. Under 2008 
dömdes ca fyra av tio ungdomar till 
ungdomstjänst och nio av tio ungdomar 
som får påföljden fullföljer den.

Källa: Skydd & Säkerhet

FÅGELSKIT  STÄLLER TILL 
PROBLEM PÅ 
KUMLA ANSTALTEN

Fågelskit täcker promenadgårdens golv 
på säkerhetsavdelningen på Kumlaan-
stalten. Problemet är anmält till Kumla 
kommun som en sanitär olägenhet.
Det är två av de intagna som har vänt 
sig till kommunens miljöavdelning ef-
tersom de anser att kriminalvården inte 
tagit deras klagomål på allvar.
Den 100 kvadratmeter stora gård som 
hör till säkerhetsavdelningen är täckt 
av stålgaller. Där trivs fåglar, framförallt 
kajor, och deras spillning hamnar på 
golvet.
Då och då kommer det hundratals eller 
rent av tusentals kajor.
Anstalten har försökt hitta olika sätt 
att skrämma bort fåglarna, bland annat 
med ljud, men inte funnit något som 
fungerat tillfredsställande. Anstalten 
har även försökt att sanera med hjälp av 
högtryckstvätt.
Önskemålet från de båda internerna är 
att kommunen förelägger anstalten att 

städa rastgården ordentligt, eftersom de 
anser att fågelspillningen är en sanitär 
olägenhet. Det svar de fått från hyres-
värden Specialfastigheter, som ansvarar 
för byggnaderna på anstalten, är att det 
står de intagna fritt att själva sanera 
promenadgården om de anser att det 
behövs.

Källa: Nerikes Allehanda

ANNONS



KRIS och Unga KRIS var i år på plats 
under politikerveckan i Almedalen på 
Gotland för att uppmärksamma alla 
politiskt engagerade på feltänket i 
missbruksutredningens förslag om att 
utöka förskrivningen av subutex. Varje 
dag kampanjade medlemmarna med 
flygblad och samtal. Dessutom delades 
ca 10 000 paket med ”fejkknark” ut. I 
själva verket var det minttabletter med 
budskap på. KRIS-gänget syntes 
dessutom överallt med sina svarta 
T-shirts med texten ”statligt knark är 
också knark ”. Tack vare att de var så 
många och hade ett enhetligt 
kampanjmaterial nådde de ut med 
budskapet till väldigt många.

-Vår kampanj handlar om att rädda liv, 
säger Christer Karlsson, 
KRIS Förbudsordförande.  Vi tänkte att 
nu tar vi över Almedalen, och det gjorde 
vi, fortsätter han. Vi vill försöka få ner 
antalet narkomaner och hindra unga 
från kontakt med subutex. Det var 
härligt att se hur många förbipasserande 
som tog emot anonyma tabletter från 
oss stora tatuerade killar.

-Wow vilken grej Almedalen är! Det 
hade jag inte fattat innan. Man har ju 
bara sett partiledarnas tal på TV, kom-
menterade Paul Barath, ledamot i KRIS 
förbundsstyrelse.

KRIS arrangerade två seminarier under 
veckan. På måndagens seminarium 
släpptes KRIS rapport ”Statligt knark 
är också knark” i vilken ett antal 
personer vittnar om sina egna 
erfarenheter av att ha missbrukat 
subutex och subuxone. Alexander 
Wolf, Joakim Elovsson och Kim 
Mangos som alla bidragit till 
rapporten berättade på seminariet 
om sina erfarenheter. 
Lasse Liljegren och Christer 
Karlsson, från KRIS 
förbundsstyrelse, redogjorde på 
seminariet för de slutsatser som 
KRIS och Unga KRIS dragit av 
organisationernas erfarenhet av 
substitutionsbehandling. 
Seminariet var välbesökt, ca 100 
deltagare kom från myndigheter, 
partier och andra organisationer.

KRIS och Unga KRIS var i år på plats 
under politikerveckan i Almedalen på 
Gotland för att uppmärksamma alla 
politiskt engagerade på feltänket i 
missbruksutredningens förslag om att 
utöka förskrivningen av subutex. Varje 
dag kampanjade medlemmarna med 
flygblad och samtal. Dessutom delades 
ca 10 000 paket med ”fejkknark” ut. I 
själva verket var det minttabletter med 
budskap på. KRIS-gänget syntes 
dessutom överallt med sina svarta 
T-shirts med texten ”statligt knark är 
också knark ”. Tack vare att de var så 
många och hade ett enhetligt 
kampanjmaterial nådde de ut med 
budskapet till väldigt många.

-Vår kampanj handlar om att rädda liv, 
säger Christer Karlsson, 
KRIS Förbudsordförande.  Vi tänkte att 
nu tar vi över Almedalen, och det gjorde 
vi, fortsätter han. Vi vill försöka få ner 
antalet narkomaner och hindra unga 
från kontakt med subutex. Det var 
härligt att se hur många förbipasserande 
som tog emot anonyma tabletter från 
oss stora tatuerade killar.

-Wow vilken grej Almedalen är! Det 
hade jag inte fattat innan. Man har ju 
bara sett partiledarnas tal på TV, kom-
menterade Paul Barath, ledamot i KRIS 
förbundsstyrelse.

KRIS arrangerade två seminarier under 
veckan. På måndagens seminarium 
släpptes KRIS rapport ”Statligt knark 
är också knark” i vilken ett antal 
personer vittnar om sina egna 
erfarenheter av att ha missbrukat 
subutex och subuxone. Alexander 
Wolf, Joakim Elovsson och Kim 
Mangos som alla bidragit till 
rapporten berättade på seminariet 
om sina erfarenheter. 
Lasse Liljegren och Christer 
Karlsson, från KRIS 
förbundsstyrelse, redogjorde på 
seminariet för de slutsatser som 
KRIS och Unga KRIS dragit av 
organisationernas erfarenhet av 
substitutionsbehandling. 
Seminariet var välbesökt, ca 100 
deltagare kom från myndigheter, 
partier och andra organisationer.
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KRIS HETAST I ALMEDALEN 2011
Det var första gången KRIS gjorde en kampanj 

under Almedalsveckan på Gotland. Och de sopade 

banan var de än gick. 71 medlemmar jobbade 

stenhårt under en hel vecka för att nå ut med 

budskapet ”Statligt knark är också knark” och 

jobbet gav verkligen utdelning! De rodde hem det 

prestigefyllda priset ”Hetast i Almedalen” som 

delas ut varje år under veckan i Visby.

Foto: ©jforsberg

Foto: ©jforsberg
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På torsdagen arrangerades seminarium 
nummer två. Då frågades representanter 
för Folkpartiet, Miljöpartiet, 
Socialdemokraterna och 
Kristdemokraterna ut om sin syn på 
narkotikapolitik i kommuner, landsting 
och riksdag. Frågorna var många och 
tiden knapp men de ca 130 
seminariedeltagarna verkade nöjda.

-Vi blev stoltare och stoltare dag för 
dag. För många av våra deltagare var det 
en chock att så många människor kom 
fram och berömde oss, vår närvaro och 
vår kampanj. 
Vi fick också möjlighet att föra fram 
vårt budskap i media med intervjuer och 
debattartiklar, berättar Christer.

-Veckan var riktigt rolig! Jag trodde 
aldrig vi skulle vara så starka med tanke 
på vilka starka ekonomiska krafter vi 
har emot oss, säger Unga KRIS 
förbundsordförande 
Magnus Andersson, apropå att 
läkemedelsindustrin förespråkar utökad 
substitutionsbehandling. Foto: Tobias Björkgren

Foto: Tobias Björkgren

Foto: ©jforsberg

”-Wow vilken grej Almedalen är! Det hade jag inte fattat innan.”

-För mig som missbrukat subutex i 
många år var det en omtumlande vecka. 
Jag lärde mig massor och träffade
supertrevliga medlemmar från hela 
Sverige, säger Joakim Elovsson.

Fortsättning nästa sida.
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FAKTA KRING KRIS KAMPANJEN

KRIS har ingen åsikt om medicinering 
med narkotiska preparat vid fysiska 
tillstånd, ex. smärtlindring et.c. Vad det 
gäller substituitionsmedicinering anser 
vi att den skall vara tidbegränsad och 
strikt kontrollerad. Vi vänder oss emot 
de förslag som anges i 
missbruksutredningen där man vill 3 
dubbla antalet deltagare i programmen 
samt sänka åldersgränsen från 20 till 
18år! Vi ser hur problemen med framför 
allt Subutex växer sig allt större och 
redan överstiger problemen med herion, 
vilket det är ämnat att vara ett subtitut 
för. Nyrekrytering, läckage, den illegala 
handeln, den sociala utslagningen plus 
det faktum att man fortfarande är 
”beroende av narkotiska preparat” 
mm.mm är några av de argument som 
ligger till grund för vår uppfattning. 

KRIS vill verka FÖR ett samhälle utan 
droger och därför kunna erbjuda en 
”Oas” där det inte förekommer någon 
form av narkotika. KRIS lokaler är idag 
det ENDA forum där det inte till-
låts att vara påverkad av, eller medföra 

någon form av narkotiska preparat vid 
exempelvis svår smärta, efter operation 
mm.mm, men får då avstå från jobbet. 
Regeln, som styrs av Våra stadgar och 
gäller som helhet för KRIS, säger att 
man skall vid deltagande i KRIS 
aktiviteter alltid kunna lämna ett 
negativt urin/utandningsprov. 

KRIS tar inte ställning till ADHD 
medicinering. Vi anser dock att det är 
fel att medicinera vuxna missbrukare, 
som har ett amfetaminmissbruk i 
grunden, med centralstimulerande 
medel, då vi tror att det påverkar 
negativt förmågan att avhålla sig från 
amfetamin. Dessutom har 
diagnostiseringen och 
missbruket/illegala hanteringen av dessa 
preparat ökat lavinartat de sista åren. 

Det är förslagen i 
missbruksutredningen som vi 
vill ifrågasätta, inte dom som erhåller 
medicinsk behandling! 

// KRIS & Unga KRIS

Vartefter veckan gick 
uppmärksammades KRIS alltmer. 
Almedalens besökare såg budskapet 
”Statligt knark är också knark” på 
t-shirts, jackor och bilar vart de än gick.  
I slutet på veckan utsågs KRIS och 
Unga KRIS till vinnare i 
opinionsbildningstävlingen Hetast i 
Almedalen som PR-byrån Westander 
arrangerar i Almedalen varje år. Det 
är minst sagt ett prestigefyllt pris och 
uppmärksammades av både TV och 
tidningar.

Detta var alltså första gången KRIS 
och Unga KRIS fanns på plats under 
Almedalsveckan- men garanterat inte 
den sista. Och många med mig är nog 
övertygade om att KRIS sopar banan 
med alla även nästa år.

Foto: Tobias Björkgren

Foto: Tobias Björkgren

Text: KRIS & unga KRIS medlemmar 
som var i delaktiga i KRIS kampanjen 
Almedalen 2011.

Fortsättning från föregående sida
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Foto: ©jforsberg
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället.

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



Så har det inte alltid varit, dock. Ali 
har missbrukat både alkohol och droger 
och på grund av det utvecklade han 
en kriminalitet för att finansiera detta. 
Förutom det missbrukade han även sin 
familj och vänners förtroende till det 
yttersta. Så när han greps av polisen en 
aprildag 1994 bodde han i en lägenhet 
som blivit en kvart där han lät andra 
missbrukare hålla till. Folk som var mer 
illa däran än Ali själv, enligt hans egna 
förvridna syn vid denna tid.

Han dömdes till två års fängelse, det var 
dock inte hans första fängelsevistelse 
utan han hade avtjänat två kortare straff 
i USA för narkotikarelaterade brott när 
han jobbade i nöjesbranschen där. När 
han hade nått sin botten den där dagen 
i Stockholm och blev häktad i väntan på 
rättegången lämnade han knappt cellen 
under de första 45 dagarna. Under sin 
avtändning från drogerna mådde han 
psykiskt dåligt och fick många tankar 
som snurrade kring frågan ”vill jag ha 
det så här?” Det enda han kom fram till 

under tiden i häktet var att han behövde 
hjälp. Och det NU. Vid midsommar 
1994 fick han komma till Roxtuna 
anstalten i Linköping som då hade 
börjat med 12 stegsbehandling. Väl där 
tyckte han inte alls det var särskilt be-
kvämt. Alla skulle hålla på att dela med 
sig om sina liv och prata om tankar och 
känslor och det tyckte Ali var jobbigt.

 –Dra upp massa skit till ytan kändes 
bara jobbigt och det hade jag inte nån 
som helst lust med, så jag satt tyst under 
ett par veckors tid och vägrade delta 
aktivt. Men någonting hände med mig 
under tiden vi satt i grupp, jag kände 
igen mig i de andras liv så till slut fick 
de mig att skriva ner mitt livs historia. 
Det var på många sätt början på ett nytt 
och friskt beteende för mig, säger han 
eftertänksamt. Tids nog var Ali redo 
att dela med sig om sin historia och 
framförallt berätta hemligheten om ett 
övergrepp som han utsatts för i unga år 
och som han burit på i över trettio år. 
Detta självutlämnande fick två andra på 

behandlingen att berätta att de hade 
liknande erfarenheter och tillsammans 
så började de prata om det som hänt 
och med det så börjande en läknings-
process.

När Alis straff närmade sig slutet  
förstod han att han behövde mer hjälp 
med sin livsförändring, framför allt den 
första tiden i frihet. När han började stå 
på egna ben så ramlade hela livet rakt i 
famnen på honom och han såg att han 
förstört allting i sitt liv.

VÄGEN UT 3 / 201114
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När jag träffar Ali är det en lång sympatisk man med finskt påbrå som stiger in ge-
nom dörren. Han har gjort en resa i livet som både tagit honom till Hollywood där han 
glänst i snygga bilar till att leva som hemlös på Frälsningsarméns kakor och mjölk. 
Idag har han nära till skratt och pratar med en innerlig värme om att hjälpa andra.

” -Lyssna till dem som gått 
före och ta en dag i taget. ”

För Ali precis som för många andra 
nymuckade började det nya livet på 
minus på så gott som alla områden i 
livet. Han följde dock rådet att söka sig 
till en utbildning för att bli alkohol och 
drogterapeut. Trots att han där och då 
inte litade på sin förmåga så hoppade 
han tveksamt på utbildningen, två år 
senare var han färdigutbildad och har 
sedan dess arbetat med att hjälpa andra 
människor. 

Han var fri från sitt drogmissbruk och 
hade förändrat många av sina dysfunk-
tionella beteenden men hade fortfa-
rande lång väg att gå i sitt tillfrisknande 
och för att få tillbaka tilliten hos familj 
och vänner.



FAKTA
Ali Reunanen.
Gift med Inga-Lill sedan 10 år. En 
bonusson,  hund och katt.
Bor i Jordbro. 
Arbetar idag som Addiktolog.
Ordförande i KRIS-08
Kontakt uppgifter.
Telefon: 070 - 283 40 51
E-post: ali.reunanen@kris.a.se
Webbsida: http://addiktologen.se/
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-Det tog mig 6 år att bli skuldfri och 
det var otroligt skönt när den dagen 
kom, men den största segern var när 
jag vid fyra års drogfrihet åter fick en 
nyckel till mina föräldrars hem så att 
jag kunde komma och gå som jag ville, 
säger han. Det var det största beviset att 
de åter litade på mig och inte trodde att 
jag skulle stjäla något.

De efterföljande åren fortsatte han 
sitt jobb med att hjälpa människor ur 
beroenden. 1997 var han med i KRIS 
uppstart och det var genom KRIS som 
han startade upp halvvägshuset Lilla 
Gungan i Enskede. Via det jobbet 
träffade Ali sin blivande fru 
Inga-Lill (Ya) som han 
sedermera gifte sig med under KRIS 
midsommarläger p å K ärsön 2001.                                           

-Det var ett väldigt fint bröllop och jag 
är glad att vi gifte oss i KRIS anda. Att 
jag träffade min fru är utan tvekan min 
största vinst och händelse i mitt drogfria 
liv, säger Ali och ler.

 Han jobbade ett antal år på ett flertal 
behandlingshem runt om i landet innan 
han 2007 flyttade tillbaka till 
Stockholm tillsammans med sin fru. 
Mellan 2007-2010 jobbade han som 
verksamhetsutvecklare för drogstråket 
på NBV (Nykterhetens Bildningsverk-
samhet). Idag är han ordförande för 
KRIS lokalförening i Stockholm, KRIS 
08 där han jobbar mycket ideellt. Han 
är även KRIS representant i NBV:s 
Förbundsstyrelse. 

Ali utbildad Addiktolog och driver 
sedan våren 2011 företaget ARA, Ali 
Reunanen Addiktolog. Som addik-
tolog jobbar han utifrån människans 
tendens att binda sig tvångsmässigt till 
ting, händelser och beteenden och med 
addiktologins hjälp omvandla brister 
och defekter till resurser och kunskap. 
Det kan vara allt från alkohol/droger, 
kriminalitet, spel, arbete, shopping och 
matmissbruk men han arbetar även 
inom näringslivet och hjälper företag 
som på ett eller annat sätt kört fast i 
sina relationer på jobbet eller har tappat 
motivationen. 

-Det bästa jag gjort i mitt liv är att ha 
ställt till det så eländigt för mig att jag 
var tvungen att göra en förändring i 
grunden. Jag hade inte haft det jag har 
idag annars, säger Ali med eftertryck.

-Jag har idag en glöd som driver mig 
att hjälpa andra människor och jag vill 
gärna lämna efter mig något gott. Kan 
jag hjälpa någon att hjälpa sig själv till 
ett bättre liv har jag lyckats, säger han 
med ett leende.

Innan vi skiljs åt undrar jag om han har 
något råd till andra som är i en liknande 
situation som han varit. 

-Lyssna till dem som gått före och ta en 
dag i taget. 

ANNONS

” -Lyssna till dem som gått 
före och ta en dag i taget. ”

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes

�
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AB Profilsmide
Skarpsnäck
Allmoge Bygg & 
Inredning AB
Våmhus
Anders Helgesson 
Hedemora
Appelia Advokater AB
Falun
ARABO 
Familjebehandling 
Växjö
Avenbokens Behand-
lingshem
Malmö
Baggium
Kållered
Baker Tilly Mapema 
AB 
Sollentuna
Basförvaltningen AB 
Enskede
Bildning / Fritid / Kultur, 
Härjedalens Kommun 
Sveg
Bjursås Församling 
Bjursås
BN Construction AB 
Motala
Boo Församling, Svenska 
Kyrkan
Saltsjöö-Boo
BS Zonterapi
Eslöv
Bäcklund & Partners 
Revision
Stockholm
Carbex AB
Vadstena
Carlsson Hissteknik AB
Lönashult
Car-O-Liner AB
Kungsör
Carteringsfirman Paul 
Degen
Bromma
Clinton Mätkonsult 
AB 
Enskededalen
Consec 
Företagsutveckling 
Boden

Coop Extra
Eskilstuna
Cultura Konsult
Uppsala
Dabsec-Data
Johanneshov
Dennis Entreprenad
Åkers Styckebruk
Dentangela AB
Stockholm
Dentz Måleri
Staffanstorp
Driconeq Production 
AB 
Sunne
Eaton Power Quality 
AB 
Kista
Ellen-Kimstad
Kimstad
Emmaboda Granit AB 
Emmaboda
Eton Fashion AB 
Gånghester
Fonus
Eskilstuna
Frank Söderlund AB 
Hallsberg
Freinetskolan Bild & 
Form 
Göteborg
Fritid / Åre Kommun 
Järpen
Fyrklövern Stugby 
Rättvik
Gislaveds Kommun / 
Vuxenenheten
Gislaved
Gruvan Industri AB 
Jönköping
Gustavsson Roger, 
Firma 
Piteå
Gällivare Kommun / 
Gemensam 
Biståndsenhet 
Gällivare
Gällivare Kommun / 
Nämnd & Utredare 
Gällivare
Hammarplast AB 
Göteborg

Hanebo-Segersta 
Församling
Bollnäs
Hanséns & Lindhs 
Begravningsbyrå AB
Kristianstad
Heimroths Biluthyrning 
AB 
Varberg
Helsingborgs Kommun /
Socialförvaltningen 
Vuxenenheten 
Helsingborg
HGB RC Service AB 
Västerås
Hornö LVM-Hem 
Enköping
Huddinge Kommun 
Huddinge
Husvagnspoolen AB 
Hammarö
Högskoleförbundet Östra 
Norrbotten
Haparanda
ICA Kvantum, Sätra 
Gävle
Intellecta 
Stockholm
ITT Water & Wastewater 
AB
Emmaboda
J & P Elmontage AB 
Visby
Jukkasjärvi Församling 
Kiruna
Karlskoga Kommun 
Karlskoga
Know It 
Gävle
Kockums AB
Karlskrona
Komvux Varberg
Varberg
Kristianstads Kommun / 
Vuxenvårdsenheten 
Kristianstad
Kulturhuset, Avesta 
Kommun 
Avesta
Laholms Kommun / 
Socialtjänsten 
Laholm

LB Miljö & 
Energiteknik AB 
Lidingö
Leif Ekström Måleri AB
Malmö
Lemo Nordic AB 
Bromma
Ljungbackens 
Behandlingshem 
Uddevalla
Ljungdahls Maskin & 
Entreprenad 
Norrtälje
Lönn & Söner i 
Sandviken 
Sandviken
Megaron Arkitekter 
AB 
Stockholm
Metamatrix 
Stockholm
Mikas Stockholm KB 
Stockholm
MLS Marketing 
Logistics & Service AB
Göteborg
Modebutikerna 
Stockholm
Måsens Oljor AB 
Åstorp
Nils Malmgren AB 
Ytterby
Nintendo
Kungsbacka
Nordiskt Flygteknik 
Centrum AB 
Luleå
Norrborns Industri AB 
Bollnäs
Norrlandsgjuteriet AB 
Robertsfors
Nya Bryggan
Göteborg
Ojojoj Music AB 
Robertsfors
Optiscan AB 
Spånga
Oreum Advokatbyrå 
AB 
Stockholm
Packarna i Skåne AB 
Sjöbo
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Pilvallens Vård & 
Behandlingshem AB 
Hörby
PN Trading AB 
Vaxholm
Procenter 
Yrkesfoto-
butiken 
Stockholm
PwC Pricewaterhouse 
Coopers 
Halmstad
RIA i Borlänge 
Borlänge
Rinkeby Foods 
Stockholm
RR Bil & Lackering 
Norrköping
RSA VVS Konsult KB 
Hägersten
S:t Görans Församling 
Svenska Kyrkan 
Stockholm
Salus Ansvar AB 
Stockholm
SEB
Lund 
Skandiamäklarna 
Falun Skellefteå 
Kommun 
Skellefteå
Ski Star AB 
Sälen
Sloviken HVB AB 
Målilla
Stabil Betong AB 
Bålsta
Stennäs 
Behandlingshem 
Vennäs
Sufraco-Savon de 
Marsielle AB 
Århus
Svedbergs i Dalstorp 
AB 
Dalstorp
Svenska Kyrkan 
Domkyrkoförsamling-
en 
Västerås

Svenska Kyrkan Falköping
Falköping
Säkra Nyköping AB 
Näverkvarn
Säkra Örebro AB 
Örebro
Söderbergs Åkeri i 
Karlskoga AB 
Karlskoga
Tak & Fasad 
Visby
Tandhälsan AB 
Löderup
Tandlaget 
Köping
Teknisk Klimatservice 
Norr AB 
Östersund
Tenders Sverige AB 
Linköping
Tierps Kommun
Tierp
Tierps Kommun/
Recurscentrum för 
Vuxna 
Tierp
Timars Svets & Smide 
AB 
Falkenberg
Trilogik Konsult AB 
Stockholm
Trimkompaniet 
Morgongåva
Töcksmarks Pastorat 
Töcksfors
Upplands Bro Kom-
mun 
Kungsängen
Uppsala Kommun / 
Fastigheter 
Uppsala
Voxlean AB 
Falun
Zoo Center 
Västra Frölunda
Åkeri Per Jonsson 
Linköping
Årsunds Församling 
Årsunda
Återbruket 
Uppsala
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Allt började med att KRIS Trestad 
hjälpte Robban att få en praktikplats 
hos en bilrekond i Uddevalla. Efter sex 
månader på plats blev han fast anställd 
och därefter började Micke spåna på 
möjligheten att starta en egen rekond i 
KRIS regi, men tillsammans med 
Robbans arbetsgivare. 

–Vi gamla missbrukare älskar att jobba 
med bilar så det föll sig naturligt att det 
blev just en rekond, säger Micke, men 
framförallt  finns det en kundkontakt 
som är jättebra, fortsätter han.  Killarna 
får respons direkt av kunderna, vilket får 
dem att växa. De möter kunderna och 
får ofta höra tack och  får ibland till och 
med kramar, fikabröd och blommor av 
kunder för väl utfört jobb.

Robban är den som fungerar som 
gruppchef. Den som tar in folk som haft 

kriminell och missbruksbakgrund som 
skall arbetsträna på rekonden. Han är 
med på de första samtalen och den som 
lär upp grabbarna men också den som 
har kundkontakten. 
De har så kallad arbetsträning under 
6 månader och sköter de sig kan de 
bli anställda. Just nu finns två killar på 
rekonden som blivit anställda efter sina 
sex månaders arbetsträning. Robban 
är fortfarande kvar på firman han blev 
anställd av men KRIS hyr in honom till 
sin rekond.

-Det bästa med jobbet är att man får 
hjälpa andra att komma in i samhäl-
let och på arbetsmarknaden igen, säger 
Robban. 

Totalt jobbar fem personer just nu och 
på rekonden har man ett genomsnitt på 
två bilar per dag.       

–Förra sommaren  gjorde vi 
iordning bilar åt en bilfirma här i stan 
och då gjorde vi det till självkostnads-
pris bara för att grabbarna skulle ha 
att göra, så då kunde vi ha upp till fyra 
bilar per dag, säger Micke och skrattar. 
Vi annonserar i lokaltidningen första 
måndagen i varje månad för att nå ut till 
nya kunder, fortsätter han. 
Men just nu har vi haft ett erbjudande 
för dem som kommit hem från semes-
tern och kanske vill fräscha upp sin bil. 
Vi syns ganska ofta i tidningen och alla 
vet ju vem jag var, och även Robban och 
Jimmy för den delen säger han och ler.

-Sen har vi haft ett par bilförsäljare som 
rekondat sina bilar hos oss, vi gjorde lite 
prover hos dem och de tyckte att det 
var bra. Och kanske ser grannen bilen 
och tänker oh, wow och så sprids det på 
det sättet, dessutom har vi väldigt låga 
priser, fyller Robban i.

-Ja,  man kan väl säga att Micke och 
Robban har åkt runt och raggat lite 
kunder helt enkelt, inflikar Jimmy.
Det finns tre andra bilrekond firmor i 
Uddevalla, men de är stora firmor och 
de vet att denna rörelse drivs för att 
killar och tjejer skall in tillbaka i 
samhället så de köper det här, säger 
Micke. 

Föreningen KRIS Trestad öppnade för ganska exakt ett år 
sedan en bilrekond. Där killar och tjejer med missbruks-
problematik eller kriminell bakgrund ges möjlighet att 
arbetsträna för att sedan ta sig vidare ut i arbetslivet. 
Rörelsen har på kort tid  jobbat upp ett bra rykte i staden 
och rekonden har blivit  omåttligt populär. Vägen Ut åkte 
till Uddevalla en regnig måndag och träffade KRIS 
medlemmarna Robban, Micke och Jimmy 
- Rekondens eldsjälar.

” Om fem år skall vi ha flyttat 
in i den stora lokalen, ha fem 
anställda och även startat en 
filial i Trollhättan ”



Vi får 
ibland säga till våra 

kunder att har vi inte folk just den 
dagen kan vi inte ordna bilen eftersom 
vi inte vet hur personalstyrkan ser ut. 
De som arbetstränar håller ju 
fortfarande på att lära sig det sociala 
företagandet, avslutar han.

-Vi hoppas kunna skicka iväg 
Robban och Christer på en utbildning 
som följer Skolverkets plan och att 
de får ett certifikat som gör att de får 
skriva intyg till våra killar och tjejer som 
arbetstränar på rekonden, säger 
Micke. 

Ambitionen är att om du varit 
hos oss sex månader eller ett år 
ska du få ett papper på godkänd 
utbildning och kunna gå ut och 
söka jobb som rekondare var 
du vill. Jobbar man hos oss ska 
man kunna allt från att tvätta bilen, 
polera men också stå i disken och sälja 
produkter och ge råd till de som undrar 
hur de underhåller sin bil på bästa sätt, 
avslutar han.

I anslutning till lokalen där de jobbar 
idag finns en lika stor lokal som de hop-
pas kunna ta över så småningom. Visio-
nen är att de på sikt även ska kunna fixa 
så kallade snabblagningar som stenskott 
och byta lampor.  De kommer inte att 
ta bort rutor men skulle kunna stoppa 
ett stenskott på en ruta. De har redan 
påbörjat ett samtal med länsförsäkringar 
om ett framtida arbete angående detta.

-Om fem år skall vi ha flyttat in i den 
stora lokalen, ha fem anställda och även 
startat en filial i Trollhättan, jag menar 

det är ju ändå Sveriges Detroit, säger 
Micke och skrattar gott. Han får snabb 
påbackning av de andra som skrattar 
och säger att vi får se hur det går för 
Saab och Volvo först. 

Vi kommer nog aldrig att ha fler än 
fem anställda eftersom det alltid måste 
finnas plats för de som ska arbetsträna. 
Så totalt tio, fem anställda och fem 
som arbetstränar är en bra framtids-
plan, avslutar han och de andra nickar 
instämmande.

Inom KRIS föreningen är 
förhoppningen att KRIS Trestad ska 
fortsätta att vara en välmående förening. 
Framtidsplanen inom KRIS Trestad är 
att starta filialer både i Vänersborg och 
Trollhättan som på sikt kan stå på egna 
ben. 

 –Vi har ett väldigt bra rykte idag, och 
ett bra förtroende eftersom allt vi sagt 
att vi ska göra har vi rott iland, det vill 
vi såklart fortsätta med, säger Micke.

Avslutningsvis enas de om att det
välanvända KRIS citatet även 
genomsyrar deras arbete på rekonden; 
Genom att hjälpa andra hjälper man sig 
själv. 

Vi får 
ibland säga till våra 

kunder att har vi inte folk just den 
dagen kan vi inte ordna bilen eftersom 
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FAKTA
KRIS Trestad har sitt säte i 
Uddevalla men innefattar även 
Trollhättan och Vänersborg. Därav 
namnet Trestad=tre städer. 

Trestads Bilrekond
Skalbanksvägen 6E
451 55 Uddevalla
Telefon: 0522-192 22
Robert: 073-688 19 02
E-post: trestad.rekond@kris.a.se
Webbsida: www.krisrekonden.se

” Det bästa med jobbet är 
att man får hjälpa andra att 
komma in i samhället och på 
arbetsmarknaden igen ”

Mikael ”Micke” Henriksson

Jimmy ”Bush” Hansson

Robert ”Robban” Otterberg

Text: Mia Berndes
Foto: Joakim Berndes
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Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället.

Välkommen!

mervärde

Filipstads församling 
Filipstad  Brattfors  Gåsborn   

Lesjöfors  Nordmark  Nykroppa  Rämmen 
 

vi stöder med denna annons 
VÄGEN UT 

 
Besök gärna vår hemsida 

www.kyrktorget.se/filipstad.pastorat 

 

Johan I Hallen
Göteborg

Din Bil I Sverige AB
Stockholm

Nilson Group AB
Sweden
Strömsund
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Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på: 0587-17 00 50

Kontakta oss:  
Tel 08- 552 414 00  
info@basta.se • www.basta.se

Bastagruppen
Kvalificerad missbruksrehabilitering 

behöver inte vara dyr

Bastagruppen erbjuder:
En ettårig arbetsinriktad missbruksrehabilitering
inklusive boende. 
Arbetsträning för människor med eget boende.
Ett komplement till befintlig vård och rehabilitering.
Möjlighet till att driva och utveckla ett socialt företag.
Förtur till kvalificerad yrkesutbildning i Nykvarn.
Plats för människor med psykisk ohälsa i 
kombination med missbruk.

Våra fyra enheter:
Basta Nykvarn
Basta Väst
Basta Ragnhildsborg (HVB)
Talby (Kontollerat boende)

Söker  
Familjehem  

för Vuxna 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ring Örebro 019 - 17 05 90  

Karlstad 054 - 15 24 70 
så berättar vi mer! 

 
www.bergslagsgardar.se         stiftelsen@bergslagsgardar.se  

Mobil
0707-577100

Korpberget är ett av Sveriges 
äldsta behandlingshem som 
bygger på 12-stegsprogram-
met. Verksamheten har pågått 
sedan början av 1980-talet och 
har fortfarande förändring och 
utveckling som ledande principer.

Korpberget ligger mycket natur-
skönt i Höga Kusten-området, på 
Svanö i Ångermanälven.

Svanö | Tel: 0612-71 82 80 | info@korpberget.se | www.korpberget.se

Gå gärna in på 
vår nya hemsida!
www.korpberget.se
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Kriminellas Revansch I Samhället 
tycker att det är viktigt att informera 
kriminella om rätten 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 har tröttnat på 
att leva kriminellt och vill byta livsstil 
- en frizon under den första tiden efter 
muck.

I dag har vi drygt 5 000 medlemmar 
i Sverige, men är inte nöjda med det.  
Vägen Ut distribueras till samtliga 
fängelser och häkten i Sverige, i 
tidskriften informerar vi om att KRIS 
finns och att vi tillsammans kan jobba 
för att just du också ska kunna sluta upp 
i våra led.

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 
verkställighet. Men helst innan du 
friges, KRIS vill gärna kunna få 
möjlighet att besöka dig vid några 
tillfällen. 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 
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 positiv 
upplevelse.

4. Du välkomnas i vår gemenskap och 
vi gör tillsammans det arbete som krävs 
för att vi gemensamt ska lyckas få ett 
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 24 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 nästa
sidan i tidningen.

Du vet väl om att du som medlem i 
KRIS kan teckna förmånligt 
abonnemang för mobiltelefon?

RIKS KRIS har tecknat ramavtal med 
de båda mobiloperatörerna TELE2 och 
Telenor.  Avtalen innebär dels att det är 
lättare att teckna abonnemang om man 
är spärrad på den vanliga konsument-
marknaden, dels att det är ekonomiskt 
fördelaktigt jämfört med ordinarie 
abonnemang.

Möjlighet att teckna abonnemang har 
du som medlem i en lokalförening som 
är ansluten till ramavtalet. Hör med din 
lokalförening vilket avtal som gäller.

Gittan Svensson på KRIS Örebro 
handlägger administrationen när det 
gäller TELE2 och KRIS Halmstad 

ansvarar för abonnemang via Telenor. 
De båda föreningarna handlägger inte 
enskilda abonnemang, det är i första 
hand din lokalförening du kontaktar om 
du är intresserad. 

Varje ansluten lokalförening ska ha en 
person som ansvarar för kontakten med 
KRIS i Örebro eller Halmstad.

Avtalen omfattar även förmånligare 
priser på Mobilt Bredband.

KRIS MOBIL

KRIS VIKTIGASTE UPPGIFT

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.



BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 0762-32 25 67
ungakrisbollnas@kris.a.se

FALKENBERG 
Kristineslättssallén 3
31146 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
ungakrisfalkenberg@kris.a.se

FINSPÅNG
Östra Promenaden 16
602 27  Norrköping
Tel: 0122-859 19 
ungakrisfinspong@kris.a.se

GÄVLE
Södra Stapeltorgsgatan 28 A
802 53 Gävle
Tel:  026-65 29 18
ungakrisgavle@kris.a.se

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
ungakrishalmstad@kris.a.se

KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 91
ungakriskalmar@kris.a.se

LINKÖPING
Sturegatan 3
582 21 Linköping
Tel: 072-309 66 32
ungakrislinkoping@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 0122-859 19 
ungakrisnorrkoping@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
ungakrisumea@kris.a.se

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53
ungakrisuppsala@kris.a.se

ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Tel: 019-33 51 97
ungakrisorebro@kris.a.se

08
Olovsgatan 18
111 36 Stockholm
Tel: 070-283 40 51
kris-08@kris.a.se

BOLLNÄS
Björkhamregatan 42 B
821 34 Bollnäs
Tel: 076-113 91 82
bollnas@kris.a.se

BORÅS
Stora kyrkogatan 12
503 31 Borås
Tel: 033-10 56 00
boras@kris.a.se

FALKENBERG
Kristineslätts allé 3
311 46 Falkenberg
Tel: 0346-844 30
falkenberg@kris.a.se

FINSPÅNG
Kalkugnsvägen 8
612 30 Finspång
Tel: 0122-859 19
finspong@kris.a.se

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

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

HALMSTAD
Lokföraregatan 1
302 48 Halmstad
Tel: 035-15 68 30
halmstad@kris.a.se

HELSINGBORG
Skaragatan 1
252 63 Helsingborg
Tel: 042-13 22 95
helsingborg@kris.a.se

KALMAR
Storgatan 57
392 31 Kalmar
Tel: 0480-207 93
kalmar@kris.a.se

KARLSKRONA
Snapphanevägen 7
371 40 Karlskrona
Tel: 073-688 99 54
karlskrona@kris.a.se

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

LAHOLM
Humlegården 3
312 80 Laholm
Tel: 073-688 31 31 
halmstad@kris.a.se

LANDSKRONA
Norra Långgatan 24
261 31 Landskrona
Tel: 0418-598 20
landskrona@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Tel: 011-13 72 43
norrkoping@kris.a.se

MALMÖ
Bragegatan 6 B
214 30 Malmö
Tel: 040-92 71 00
malmo@kris.a.se

SILJAN
Skolgatan 18
795 31 Rättvik
Tel: 073-904 44 11
siljan@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Tel: 060-15 12 11
sundsvall@kris.a.se

TRELLEBORG
Nygatan 90 A
231 45 Trelleborg
Tel: 0410-124 24
trelleborg@kris.a.se

TRESTAD
Östergatan 1
451 30 Uddevalla
Tel: 0522-191 22
trestad@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Tel: 090-71 35 30
umea@kris.a.se

UPPSALA
Bergsbrunnagatan 28
753 23 Uppsala
Tel: 018-13 33 53
uppsala@kris.a.se

ÖREBRO
Vasatorget 2
703 54 Örebro
Tel: 019-33 51 97
orebro@kris.a.se
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Returadress:
RIKS KRIS
Box 3256
103 65 Stockholm

ANNONS


