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LEDARE

Paul Barath 
Förbundsordförande KRIS

En svart bil rullar fram ett 
skott avlossas från ett vapen 
och en ung man faller till 
marken. Ännu en dödsskjut-
ning till statistiken och ännu 
en mamma som förlorat en 
son. 45 personer fick sätta 
livet till i dödliga skjutningar 
under förra året. Flest dödsfall 
skedde i Region Syd och flest 
skjutningar skedde i Stock-
holmsområdet. 
Antalet dödsskjutningar fort-
sätter öka och prognosen ser 
dyster ut. Det dödliga våldet 
minskade länge. Men trenden 
bröts för ett par år sedan, vilket 
helt och hållet går att tillskriva 
de eskalerande 
gängkonflikterna.
Förra året förlorade 45 per-
soner livet sedan de träffats 
av kulor. En ökning med två 
jämfört med året innan.
Ett annat och inte mindre 
dystert sätt att se på saken är 
att Sverige sticker ut i Europa. 
Det är tio gånger vanligare 
med dödsskjutningar bland 
unga män här jämfört med 
Tyskland.
Det vore mot denna bakgrund 
enkelt att säga att polisen, vars 
högsta chefer numera står var 
och varannan vecka i tv-stu-
dior och säger att de minsann 
kavlat upp ärmarna och tagit 
fighten med den organiserade 
brottsligheten, har misslyckats.

Den nya vapenlagen, som 
innebar att minimistraffet för 
olaga vapeninnehav höjdes 
från ett till två års fängelse 
har haft effekt. Under 2018 
frihetsberövades 330 personer 
som sprungit omkring med en 

pistol i fickan. Samma siffra 
för 2017 var 60.
För närvarande är häkten och 
fängelser runt om i landet fulla 
av personer med kopplingar 
till gängkriminalitet.
Ändå sjunker inte antalet 
dödsskjutningar. Förklaringen? 
Yngre förmågor står beredda 
att ta vid när de äldre buras in.
Snittåldern bland gärnings-
männen är för närvarande 19 
år. Det är väldigt unga männ-
iskor som är beredda att ta till 
grövsta tänkbara våld. Polisen 
måste fortsätta och intensifiera 
arbetet med att minska antalet 
illegala skjutvapen. Men även 
tullen måste bli effektivare. De 
flesta vapnen smugglas in.
  Fler mord måste klaras upp. 
Uppklaringsprocenten för 
dödligt våld är generellt hög, 
men inte när det kommer 
skjutningar på öppen gata. Då 
är den väldigt låg.
Det innebär att den avskräck-
ande effekten är liten. Samt att 
fler personer som är inblan-
dade i konflikter är på fri fot.
För att möta problemen måste 
polisens lokala förankring bli 
bättre. Poliser som lär känna 
invånarna, som hör snacket på 
gatorna och som får in tips.

Min syn på saken i egenskap 
av förbundsordförande på Kri-
minellas Revansch I Samhället 
(KRIS) är att hela samhäl-
let måste hjälpas åt. Förs och 
främst måste vapen bort från 
gator och torg det får inte vara 
så lättillgängligt som det är i 
dag. 
   Det måste till en attityd-
förändring. Ingen ska behöva 

bära vapen. Varför gör man 
det då? Det handlar om rädsla, 
osäkerhet och att skaffa sig 
ett stort våldskapital. Men 
förändringen måste börja hos 
dig själv. Bär du vapen tvingar 
du dina fiender bära vapen 
och ekorrhjulet bara fortsätter 
snurra.

Min egen förändring började 
hos mig själv. För och främst 
bli kvitt mitt drogberoende 
och sluta med kriminalitet. I 
dag skulle jag aldrig bära ett 
vapen i någon situation. En 
förändring kräver mod – men 
det kommer spara oändligt 
många människoliv. 
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Kriminellas Revansch I Samhäl-
let 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. 

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.

1 Ta kontakt med din lokala 
KRIS förening, när som helst 

under din verkställighet. Men 
helst innan du friges, KRIS vill 
gärna kunna få möjlighet att be-
söka 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 medlemska-

pet 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. Dess-
utom ingår en prenumeration av 
Vägen UT samt ett antal andra 
förmåner beroende på vilken 
lokal KRIS-förening du tillhör.

3 När denna kontakt har etable-
rats och vi tillsammans har hit-

tat 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 gemen-
skap 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 att styra upp 
sociala och myndighetskontakter.

KRIS finns idag på flera orter i 
Sverige. Organisationen är också 
etablerad i Danmark, Finland, 
Vitryssland, Ryssland, Ukraina 
och har samarbete i Japan.

Det enda kravet vi har på dig 
är att du ställer upp på KRIS fyra 
deviser: 

Hederlighet 
Drogfrihet
Kamratskap
Solidaritet

BLI MEDLEM!

I både normalmedlemskap och 
stödmedlemskap ingår en prenu-
meration på Vägen UT.  
Tag kontakt med din lokala 
KRIS förening om du har frågor 
kring ett medlemskap i KRIS. 

Normalmedlemskap 
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Normalmedlem är du som är  
straffad och/eller har varit missbru-
kare).

Stödmedlem
100 kr per år. Första året är gratis. 
(Stödmedlem är du som inte  
kvalificerar dig som normalmed-
lem).

Vid utebliven tidning kontakta 
KRIS Riksförbund 

Adressändringar måste 
meddelas snarast.

VÄLKOMMEN TILL KRIS

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!
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VÅR TIDNING VÄGEN UT
Vägen UT är medlemstidning för 
KRIS och produceras av en redak-
tion inom organisationen. Tidningen 
trycks i cirka 5 000 exemplar som 
distribueras till medlemmar, fören-
ingar, anstalter, institutioner, företag 
och sponsorer.

Redaktionen leds av Joakim Berndes 
som också är tidningens huvudfo-
tograf samt sköter om layout och 
tryckbeställning. Till sin hjälp har 
han två frilansskribenter, Christer 
Renlid och Thore Berggren som 
båda är medlemmar i KRIS. En del 
material skrivs också av 
andra medlemmar.

Viktigt för oss alla är att Vägen UT 
ska kännas relevant och viktig för vår 
målgrupp, det vill säga medlemmar i 
KRIS samt personer som är intresse-
rade av kriminalvård, missbruksvård 
samt politik inom dessa områden. 
Vid de tillfällen då tidningen tar 
ställning i politiska frågor inom våra 
intresseområden sker detta i orga-
nisationens namn. Undantag kan 
finnas då en text är skriven av en 
utomstående person och underteck-
nad med dennes namn.

Vi tar tacksamt emot tips från 
våra läsare. 

Skicka gärna epost till redax@
krisvagenut.se eller direkt till någon 
av oss i redaktionen på nedanstående 
epostadresser:

joakim@krisvagenut.se
christer@krisvagenut.se
thore@krisvagenut.se

Vill du hellre ringa är telefonnumret 
till oss 08-642 00 06.

Besök oss på webben: 
www.krisvagenut.se

SCA FOREST PRODUCTS  www.sca.com

Vårt hjärta slår för 
allas lika värde!

ANNONS
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I dag en firad stjärna och guldbaggevinnare för bästa 
manliga huvudroll i filmen ”Goliat”. Han gick till audition 
för att stötta sin kompis – kom därifrån som huvudrollsin-
nehavare. Men vägen till rollen som  Roland Henebro som 
Joakim Sällquist gestaltar i Peter Grönlunds nya film har 
varit lång och krokig. 
  Filmen skildrar hur den tonårige sonen Kimmie försöker 
krångla sig ur den kriminella värld som omger honom, nå-
got som inte enkelt låter sig göras när pappa Roland snart 
ska inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Någon 
måste ju försörja familjen och mamma är både utförsäk-
rad och arbetslös och dessutom oförmögen till det mesta 
på grund av sin fibromyalgi. Det finns åtskilliga berörings-
punkter mellan Joakim Sällquists liv och Roland Henebros 
turbulenta tillvaro. 

JOAKIM SÄLLQUIST  
BÄSTA MANLIGA HUVUDROLL 

GULDBAGGEN 2018
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I tonåren inträffar en händelse som 
får Joakims tillvaro att förändras to-
talt. En dag när skolan besöker bad-
huset råkar en kille simma in i hans 
käke och smällen gör oerhört ont. 
Mamma tar honom till tandläkaren 
och efter vidare undersökning på 
sjukhus visar det sig vara en aggressiv 
form av skelettcancer. Läkarna kan 
bara garantera två års överlevnad.
  – De opererade bort käken från hö-
ger öra och nedåt, de försökte spara 
hakan, men där fanns metastaser 
kvar så de var tvungna att klyva den 
på hälften. Sedan följde en mas-
siv cellgiftsbehandling i över ett år, 
berättar Joakim.
  Eftersom läkarna är tvungna att 
vänta tills han växt färdigt innan de 

kan ersätta de bortopererade benen 
med implantat återstår en tuff och 
krävande tid för Joakim.
  –Jag började fly in i fantasin. Ska-
pade en låtsasvärld med små figurer 
där jag var varenda karaktär, som 
dataspelet Sims fast jag hade det i 
huvudet. I dag förstår jag att det var 
den världen jag kunde kontrollera. 
Den riktiga världen gjorde precis vad 
den ville med mig. Jag hade inget att 
säga till om.

Vid 16 års ålder kommer amfetami-
net in i bilden. Nu börjar Joakims liv 
haverera på allvar. Joakim berättar 
om hur amfetaminet gjorde honom 
hel. Han orkade prata med männ-
iskor och börja andas igen.

–Det här kommer jag aldrig sluta 
med, sa Joakim att han tänkte då.
  Han gick ut grundskolan med låga 
betyg. Han började på gymnasiet 
och var drogfri under en period men 
hoppade av efter ett tag. Han började 
fly in i musiken och började spela 
musik på heltid. Han fick även en 
son under den perioden. Men inte 
heller det hjälpte för att hålla honom 
borta från drogerna. Beroendet sög 
sig fast som en igel på honom.
 –Jag åkte ner till alperna och började 
spela på olika skidorter under ett par 
års tid. 
  Innan han åkte gjorde han en be-
handling. Han var drogfri under en 
period men föll tillbaka efter ett tag. 
Joakim berättar att medmusikanterna 
undrade varför han aldrig sov.
 –Jag var vaken både dagar och nätter 
till slut orkade jag inte längre. 
 –Det blev jobbigt när man skulle stå 
prata i en mikrofon och inte hade 
sovit på flera dagar, säger han.
 
Joakims musikkarriär började närma 
sig slutet. Han föll in i kriminalitet  
han fick sitt första fängelsestraff i 20 
års åldern och så fortsatte det. Men 
det har funnits händelser som borde 
fått Joakim vakna till. Inbrott, stölder 
och amfetaminförsäljning började 
prägla hans liv. Han tyckte själv han 
var driftig och var bra på det han 
gjorde. Men efter ett tag åkte han 
fast och fick krypa in bakom galler 
igen.
–Jag levde i en förljugen värld och 
ville inte se hur illa det var.
 Joakim och en kompis blev skjuten 
när de var i Thailand och sysslade 
med narkotikaaffärer. Kompisen blev 
dödad  och Joakim blev svårt skadad. 
Det borde vara det stora uppvak-
nandet – men beroendet är starkt. 
Att narkotikabrott är förenat med 
dödsstraff i Thailand avskräckte inte 
Joakim. 
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–När man är mitt inne i ett missbruk 
tänker man inte på konsekvenserna. 

Joakims första försök att komma 
tillbaka till livet skulle gå via läkare 
och legalt förskriven amfetamin. Nu 
skulle livet bli bättre  - men så blev 
det inte. Återigen var han tillbaka i 
missbruk under en fyraårs tid. Han 
började använda en drog som kallas 
för ”MDPV” en farligare variant av 
amfetamin. Allting slutade med han 
fick en psykos som varade under 
en längre tid. Han var inte själv 
medveten om psykosen. Under den 
perioden satt han i fängelse och 
personalen blev allt mer funder-
samma över hans hälsa. Han gjorde 
dessutom en 12-stegsbehandling 
i psykotiskt tillstånd. Vistelsen på 
Skänningeanstalten slutade med han 
försökte hänga sig för att komma ut 
ur psykosen Tillslut skickades han 
över till rättspsykiatrin och allt blev 
bara ännu värre till en början. Det 
var först när en personal på Vad-
stena psykiatrin lade handen på hans 
axel och sa några befriande ord till 
honom.
–Sköterskan sa till mig ”Joakim! 
Du vet att allt det där är bara i ditt 
huvud”, berättar Joakim. 
  Efter några samtal med sköter-
skan börjar Joakim förstå att det är 
i hans huvud problemen finns. Men 
det dröjde länge innan han till fullo 
förstod problematiken.

Efter avtjänat straff flyttade Joakim 
hem till mamma. Han började gå på 
möten i 12-stegsgemenskapen. Han 
började förstå att han inte var gud. 
–Sakta men säkert började psykosen 
klinga av och jag började utbilda mig 
till behandlingsassistent. I dag är jag 
helt läkt från psykosen men det tog 
lång tid , säger Joakim.
  När Joakim berättar om sitt psyko-
tiska tillstånd, hur han försökte sätta 

ihop olika siffersystem som skulle 
lösa olika problem går tankarna 
osökt till en viss oscarsbelönad film 
” A Beautiful Mind” Med Russell 
Crove i huvudrollen. Filmen handlar 
om den schizofrene matematikern 
Johns Nasch som i sitt sjuka tillstånd 
kommer fram till något som senare 
skulle kallas för ”spelteorin” inom 
nationalekonomin som han senare 
fick nobelpris för. Joakim skrattar 
gott när jag gör kopplingen till den 
filmen.
  –I mitt fall fanns det ingen logik 
i siffrorna de tryckte bara ner mig , 
säger Joakim.

Det blir smått obegripligt hur denne 
man med sin historia och psykiska 
ohälsa lyckas vända en svårslagen 
misär till att bli skådespelare och få 
en guldbagge till på köpet.  Joakims 
historia är viktig – inte på grund av 
guldbaggen men han visar att ingen-
ting är omöjligt. Även om han ligger 
på botten i de djupaste vatten lyckas 
han finna ett luftrör och sakta men 
säkert komma upp till ytan igen.  

Text: Christer Renlid 
christer@krisvagenut.se
Foto: Joakim Berndes
joakim@krisvagenut.se

FAKTA
Guldbaggen kallas det svenska 
filmpris som sedan 1964 årligen 
har delats ut på Guldbaggegalan 
av Svenska Filminstitutet "för 
framstående insatser för den 
svenska filmen under det gångna 
året". Det delades ursprungligen 
ut i tre kategorier, vilket med åren 
har utökats till mer än ett 15-tal. 
Dessutom delas under priscere-
monin flera "relaterade priser" ut.  
Källa: Wikipedia

ANNONS

Logging
070-562 50 81 • 070-571 35 81

 

 



ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället
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LYCKSELE
KOMMUN
LIKSJUON KOMMUVDNA

RATTSAKUTEN



Vill du också stödja vår verksamhet? Kontakta annonsavdelningen på tel: 0587-17 00 00
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Nu hotas systembolaget och det 
svenska alkoholmonopolet på 
riktigt. Ett beställningsjobb från 
alkohollobbyn? Eller bara liberala 
värderingar som går före folkhälsa 
och sunt förnuft. Socialdemokra-
terna flaggskepp har alltid varit 
socialpolitiken – men bilden har 
förändrats  

Januariavtalets utredning om gårds-
försäljning är djup oroande. En ab-
solut bidragande orsak till att Sverige 
fick behålla alkoholmonopolet när vi 
blev medlemmar i EU – var folk-
hälsoperspektivet. Det argumentet 
faller platt om vi tillåter gårdsförsälj-
ning, Den utredning om gårdsförsälj-
ning som nu föreslås i utkastet till 
sakpolitisk överenskommelse mellan 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Miljöpartiet de 
gröna  känns som en produkt av ett 
beställningsjobb från alkohollob-
byn. Två tidigare statliga utredningar 
funnit att gårdsförsäljning inte är 

förenlig med Systembolagets mono-
pol. I en artikel på DN-debattvarnar 
flera forskare att alkoholförsäljning i 
dagligvaruhandeln skulle öka försälj-
ningen med 31 procent och leda till 
drygt 1400 fler dödfall per år.

Fritt fram för spritjättar

Man luras lätt av att gårdsförsäljning 
bara omfattar den egna tillverk-
ningen. Men tanken är att man på 
sin ”gård” även ska få sälja alkohol 
från de stora internationella spritbo-
lagen. Utländska tillverkare får även 
rätt att etablera egen försäljning. De 
har hittills tvingats ta sig igenom 
Systembolagets hårda krav. Nu får 
de tillgång till en helt ny kanal direkt 
till kunderna.
Den som tror det handlar om några 
oskyldiga alkoholtillverkare som vill 
sälja lite vin är naiva.
Alla miljoner som lagts ner på 
lobbying i Stockholm, Bryssel och 
Strasbourg har knappast handlat om 

NU HOTAS SYSTEMBOLAGET OCH DET SVENSKA 
ALKOHOLMONOPOLET PÅ RIKTIGT

Foto: Sebastian Wikström via Wikimedia Commons [CC BY-SA 4.0]

några få gårdar som tillverkar cider 
eller hemgjord öl.
Genom att låta internationella 
spritjättar gå förbi Systembolaget 
och sälja direkt till kunder i Sverige 
öppnar man en ny slags marknad för 
alkohol. Det leder till en smygande 
avreglering som inte kommer att 
kräva några fler politiska beslut.

Liberala värderingar går före 
folkhälsa

Nationalekonomer brukar hävda att 
avregleringar leder till lägre pris och 
ökad tillgänglighet vilket är mot-
satsen till syftet med svensk alko-
holpolitik. Politikerna vet det inte 
finns något folkligt stöd att avskaffa 
den restriktiva alkoholpolitiken. Det 
handlar mer om att liberala värde-
ringar går före folkhälsa.
Vägen UT ledarsida är partipolitisk 
obunden

Text: Christer Renlid
christer@krisvagenut.se
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REVANSCHPODDEN
Podden med fokus på personliga berättelser och 
erfarenheter om och med de som befunnit sig på 
samhällets botten men som lyckats vända sina liv i en 
positiv riktning. Lyssna på Revanschpodden som ger dig 
inspiration och ökat självförtroende.

Revanschpodden finns där andra poddar finns!

Följ Revanschpodden på sociala 
medier via @revanschpodden 
eller hashtaggen #revanschpodden 
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Kriminalvården har ett underskott på 560 miljoner kronor, ett 
underskott som väntas öka med ytterligare 300 miljoner kronor 
under året om ingenting görs. Läget är nu så allvarligt att de kan 
tvingas dra ner på delar inom myndighetens huvuduppdrag som 
innebär arbeta för att minska återfall i brott bland klienterna.
   –Vi måste sänka ambitionsnivån och krympa kostymen, säger 
kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg.

-560 miljoner för Kriminalvården
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Kriminalvården är i akut behov 
bygga ut anstalt- och häkteskapaci-
teten. Det betyder inte bara fysiska 
platser utan innefattar även personal-
förstärkning.. Men för att komma dit 
handlar det först om en utvecklings-
process . Det tar lång tid innan något 
står på plats.
 .–Vi behöver mer platser, det är fullt. 
Vi har över 100 procents belägg-
ning på 22 av landets 32 häkten. 
Nu börjar det märkas att det är fullt 
inom kriminalvården. Det tar lång 
tid att bygga ut och få permanenta 
platser på fängelser och häkten. Men 
behovet är akut så nu handlar det om 
att överbelägga de utrymmen som 
finns, säger Öberg.
  Kriminalvårdens trängda ekonomi 
sätter uppfinningsrikedomen på prov. 
Även om myndigheten trampar ga-
sen i botten så kommer det ta flera år 
innan något är klart. Nu handlar det 
först och främst att skapa tillfälliga 
lösningar något som är kostnadskrä-
vande.
  –Det vi gör först och främst är 
att dubbelbelägga. Att ta ytor på 
anstalter och häkten i anspråk som vi 
normalt inte använder för bostads-
rum, familjelägenheter, besöksrum, 
utbildningslokaler. Vi letar efter 
varenda skrymsle och vrå som vi kan 
konvertera till ett bostadsrum, säger 
Öberg 

  En lång och nära dialog med 
regeringen

En berättigad frågeställning är väl 
hur kriminalvården kunde hamna i 
detta dilemma. Det har satsats friskt 
på rättsväsendet i övrigt från den po-
litiska scenen men kriminalvårdens 
verksamhet verkar släpa efter rejält.
  –Vi har haft en lång period när 
vi haft färre personer i häkte och 
anstalt så vi har tappat stora voly-
mer. Vi har gått från 5000  intagna 
ner till 4000 sedan år 2004 fram till 
2016, nästan elva eller tolv år kan 
man säga, av minskat klienttillflöde. 
Vi hamnar här för att det går inte 

i förväg identifiera när det vänder. 
Eftersom en plats kostar ungefär en 
miljon om året finns det ett väldigt 
tryck på kriminalvården att sänka 
kapaciteten när den inte behövs. 
Men när det sedan vänder hinner vi 
nästan aldrig med i svängarna. Sedan 
tar det väldigt lång tid att bygga upp 
kapaciteten igen, säger han
  –Vi har haft en lång och nära 
dialog med regeringen kring våra 
behov. Sedan finns det ju stora behov 
på andra områden och regering 
och riksdagen gör ju sina priorite-
ringar, med det sagt är det ju klart 
problematiskt med ett sådan starkt 
ensidigt fokus på kriminalpolitiska 
reformer, straffskärpningar och även 
stora satsningar på polis, åklagare 
och domstolsväsendet – men inte på 
kriminalvården. Det kommer inte 
fungera, säger Nils Öberg

Nils Öberg: Jag är bekymrad

Investeringar från regeringens sida 
när det gäller kriminalvården släpar 
efter ordentligt. 
  –Nu är vi väldigt sent ute om vi ska 
hänga med i svängarna och jag är 
bekymrad för att vi inte fått gehör 
för det vi har sagt kring kriminal-
vårdens behov. Och skälen till det 
tycker jag är ganska uppenbart. Det 
tar tre år att utbilda en polis, tio år 
att bygga ett fängelse. Då kan man 
inte börja med, det sista man gör att 
öka kapaciteten i kriminalvården. 
Det måste ske i ett ganska tidigt 
skede. Jag kan bara konstatera  att vi 
inte blivit prioreterade

Polisen griper fler personer 
och utreder fler brott

En hårdare kriminalpolitik med fler 
straffskärpningar på många områ-
den innebär fler frihetsberövanden 
och vistelsetiderna blir längre. Det 
är också ett av skälen till den ökade 
platsbristen, enligt Öberg. Men 
även polisens omorganisation till en 
myndighet i stället för 21 myndighe-

ter har inneburit en effektivisering av 
brottsbekämpningen.
  – Det påverkar inte vistelsetiden 
men antalet individer. Polisen griper 
fler och utreder fler brott, och skickar 
in fler i brottsmålskedjan det har 
också påverkat, säger Nils Öberg.

Fler häktas för vapenbrott 
efter lagändring

Den 1 januari 2018 genomfördes 
en straffskärpning för olika typer 
av vapenbrott. Det kan nu avläsas i 
polisens statistik för året som gått.
et kan nu avläsas i polisens statistik 
för året som gått. Förra året häk-
tades 328 personer misstänkta för 
vapenbrott. Det innebär att poli-
sen i genomsnitt tar en person per 
dag misstänkt för vapenbrott och 
därmed får bort farliga vapen från 
gatan. 2017 häktades 65 personer för 
samma brott.
   - Eftersom polisen har fått det här 
verktyget så är det lättare att inrikta 
sig på att söka efter vapen, säger Ka-
tarina Friskman, pressekreterare vid 
polisens nationella mediecenter. 
¬ –Nu är det automatisk häktning då 
miniministraffet är två års fängelse. /
TT

Fler ärenden till åklagare

Statistiken visar också att polisen 
redovisar fler ärenden till åklagare 
i sju av tio brottskategorier. De tre 
kategorier där antal ärenden som går 
till åklagare minskat är skadegörel-
sebrott, tillgreppsbrott – exempelvis 
stöld eller rån – och tillgrepp i butik. 
Effekten för kriminalvården blir 
omedelbar.
  –Fem gånger så många som sit-
ter häktade för vapenbrott sedan 
lagstiftningen trädde i kraft den 1 
januari 2018 är en enorm skillnad 
från tidigare .

Text: Christer Renlid 
christer@krisvagenut.se
Foto: Pressbild Kriminalvården
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Starkare cannabis ökar risk för psykos
Regelbundet bruk av cannabis – 
som blivit allt potentare – ökar risken för att 
utveckla psykiska sjukdomar som paranoia och 
schizofreni. Det visar en stor europeisk studie 
som publiceras i The Lancet psychiatry.

Rushalten THC (delta-9 tetrahy-
drocannabinol) har ökat kraftigt i 
cannabis-sorter jämfört med för någ-
ra decennier sedan. Och ju starkare 
drogen är, desto högre är risken att 
drabbas av psykisk sjukdom, särskilt 
vid daglig användning.
Enligt studien som i tisdags publi-
cerades i Lancet är risken hela fem 
gånger högre att drabbas av psykisk 
ohälsa för den som använt cannabis 
med tio procent THC eller mer.
Studien, som letts av forskare i Lon-
don, har följt upp drygt 900 patienter 
i åldersspannet 16 till 84 år som 
mellan 2010 och 2015 första gången 
drabbas av psykossjukdom på elva 
ställen i Europa och en region i Bra-
silien och sedan jämfört med drygt 1 
200 personer i övriga befolkningen.
I Amsterdam och London där 
cannabis-sorter (ex skunk) ofta har 
mycket hög THC-halt, så kopplades 
50 respektive 30 procent av samt-
liga nya psykosfall i befolkningen 
till drogen. I snitt på de ställen som 
följts upp kunde annars stark canna-
bis knytas till en av tio insjukningar.
Omvänt om inte drogen hade så 
höga rushalter, så skulle många nya 
psykosfall kunna undvikas. Kanske 
vart tionde fall i Europa (12 pro-
cent) och en halvering i Amsterdam 
av personer som årligen drabbas av 
psykossjukdomar, enligt studien.
Dagligt rökande av cannabis är också 
en stor riskfaktor, finner forskarna.
– Om du bestämt dig för att använda 
högpotent cannabis, så var medveten 
om att det finns en potential risk 

att drabbas, säger Marta D Forti, 
psykiatriker och ledande forskare i 
studien, till BBC.
Cannabis är världens vanligaste il-
legala drog och diskuteras allt mer.
I introduktionen i studien så skriver 
forskarna att flera länder har legalise-
rat eller avkriminaliserat cannabis, 
vilket medför oro för att det kan 
medföra ökad cannabis-användning 
och relaterade skador, även om det 
berör en minoritet i befolkningen. 
Det har dock inte varit klarlagt hur 
mönstren cannabisbruk – på be-
folkningsnivå – påverkar graden av 
psykotisk störning.

Fred Nyberg, professor i biologisk 
beroendeforskning vid Uppsala 
Universitet, har länge forskat om hur 
droger påverkar hjärnan och varnat 
för konsekvenser av starkare canna-
bis. Särskilt för sårbara tonårshjärnor.

Han välkomnar den
nya studien.
– Vi har sedan länge haft omfat-
tande forskning som kopplar ihop 
cannabis-rökning och psykisk ohälsa 
(psykoser, paranoia, depression etc.). 
Men i denna studie får vi nya per-
spektiv, inklusive effekter av den hö-
gre THC-halten. Dessutom har man 
visat att platser där tillgängligheten 
är stor ger ett större antal drabbade. 
Vidare att man i denna studie täcker 
ett större åldersspann och även ett 
vidare geografiskt område.
– För många som trott att cannabis 
inte är så farligt kommer detta som 
något nytt – även om vi är fler som 
varnat – och borde få betydelse i 
legaliseringsdebatten, säger han till 
Drugnews.
Han besökte förra veckan statliga 
forskningscentret National Institute 
on Drug Abuse, (Nida) i USA och 
där man på federalt håll är bekymrad 
över cannabis-utvecklingen. Flera av 
de som får marijuana som medicin 
mot smärtproblem har senare gått 
över till opioider.
Han tror att den nu aktuella Lancet-
studien kan bli ett viktigt motargu-
ment till legalisering av cannabis.
• Fotnot: Studien “The contribu-
tion of cannabis use to variation in 
the incidence of psychotic disorder 
across Europe (EU-GEI): a multi-
centre case-control study” publiceras 
i The Lancet psychiatry.

Text: Sven Liljesson, Drugnews

Fred Nyberg. Foto: Joakim Berndes
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Grundaren av Hemlösa.se heter Kavian Ferdowsi och han var själv hemlös under tre års tid. 
Kavian svor på att ge tillbaka till de utsatta i samhället om han någonsin skulle komma ur 
hemlösheten och det löftet har han hållit.

2010 startade han Hemlösa.se, en icke-vinstdrivande förening som än idag bedrivs utan några 
mellanhänder, vilket innebär att alla bidrag går oavkortat till arbetet med att hjälpa de hemlösa. 
Hemlösa.se jobbar för en vision att utrota hemlöshet genom metoder som Kavian själv, som 
hemlös, ansåg hade kunnat hjälpa honom. Därför ger vi hemlösa möjlighet att aktiveras och 
utvecklas, bl.a. via vårt kulturhus för hemlösa.

ANNONS

Hemlösa.se är en icke vinstdrivande förening som startades 2010. Verksamheten bedrivs utan några mellanhänder, vilket inne-
bär att alla bidrag går oavkortat till föreningens arbete med att hjälpa de hemlösa i samhället. Vi delar varje dag, 365 dagar om 
året, oavsett väder, ut mat till ca 800 hemlösa, ordnar trygga sovplatser, varma kläder, skor, mediciner, tandborstar samt köper 
sovsäckar till hemlösa m.m. Vi har även fått möjlighet att etablera ett kulturhus för hemlösa mitt i Stockholm. Genom dess olika 
aktiviteter kan hemlösa få hjälp tillbaka till samhället.

Made by Homeless was started by the same people that runs the non-profit organi-
zation Hemlösa.se. A large portion of the profits made on this website is donated to 

Hemlösa.se in order to fight poverty, homelessness and orphan children.

50% of the profits made through Made by Homelss goes to the non-profit organiza-
tion Hemlösa.se. Kavian Ferdowsi, the founder of Hemlösa.se and a former home-

less, is the creator of the trademark Made by Homeless.

https://madebyhomeless.se
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Kan vem som helst skaffa ett illegalt vapen? 
Ricard Nilsson på Magasinet Paragraf lät göra 
ett experiment. 
Att brottslingar lätt kan ordna vapen är allmänt 
känt. Men hur är det för helt vanliga hederliga 
medborgare utan kriminella kontakter? Kan en 
ostraffade, medelålders man ordna fram ett 
skjutvapen? 
Den tidigare ostraffade Erik gjorde ett försök.

Erik – som egentligen heter något 
annat – är en familjefar och vän 
till en av mina bekanta, som är 
journalist. Han försörjer sig som 
bonde. Det förekommer ingenting 
i belastningsregister, han har inte 
ens fått fortkörningsböter. Någon 
anknytning till kriminella kretsar 
finns inte och har aldrig funnits. Som 
ett experiment bad min bekante, 
på eget initiativ, honom att försöka 
skaffa ett illegalt skjutvapen, helst en 
pistol eller revolver. De kontaktade 
mig för att ha någon att skriva om 
experimentet och bad mig att försöka 
få det publicerat. Jag har aldrig träffat 
Erik eller ens pratat med honom.

I en juridisk gråzon

Efter en initial tveksamhet från Eriks 
sida, med tanke på att det var illegalt, 
så kom man fram till att ett eventu-
ellt vapen direkt skulle överlämnas 
till en poliskälla som journalisten har. 
Ja, det utgör rent formellt ett vapen-
brott. Men eftersom det hela kom-
mer från en bekant till mig som jag 
i egenskap av journalist har utlovat 
källskydd, så bedömde en advokat vi 
rådfrågade, att det skulle vara högst 
osannolikt att en åklagare inledde en 
förundersökning, än mindre väckte 

Så enkelt skaffar du illegala vapen – 
en skrämmande utveckling

åtal. Mest med hänvisning till att 
det inte går bevisa något. Jag skulle i 
alla fall inte kunna bedömas ha gjort 
något fel, i synnerhet inte eftersom 
jag inte ens vet vem Erik är.

Kontaktar en granne med 
jaktvapen

Erik har en granne med vapenlicens 
som brukar jaga. Han kontaktar 
honom och förklarar upplägget, med 
hopp om att någon som redan har 
rätt att äga vapen skulle ha kontakter. 
Men grannen har naturligtvis skaffat 
sitt jaktgevär på laglig väg och kunde 
inte ge något förslag på hur man bäst 
skulle kunna gå vidare. Eller så ville 
han inte vara behjälplig.

Som ett andra försök åker Erik till 
en person i byn som säljer hembränt. 
De är inte direkt vänner, men brukar 
hälsa på varandra. Deras barn går 
även i samma klass. En som säljer 
hembränt på landsbygden är det 
närmaste Erik någonsin kommit ett 
kriminellt element. Själv är han hel-
nykterist, men tänker ändå att detta 
är en möjlig väg till en lösning. Men 
inte heller hos hembrännaren finns 
någon kontakt som går att använda 
sig av.

På väg att ge upp

Efter ett par fruktlösa förfrågningar 
inom bekantskapskretsen, är Erik 
redo att ge upp. Samtidigt har han 
gått från att ha varit tveksam, till att 
engagera sig allt mer.

– Jag har tänkt mycket på detta på 
sistone. Det skrivs mycket i tid-
ningar om hur lätt det är att skaffa 
vapen för vem som helst och hur de 
används överallt. En massa ungdo-
mar sägs springa runt med vapen. Jag 
blev nyfiken om allt detta stämde. 
Jag visste att det hela inte var helt 
moraliskt rätt, troligen olagligt, men 
något lockade. Min vardag är annars 
väldigt monoton, älskar att sköta om 
gården, men ibland vill jag ha något 
mer. Jag vet att en del som kom-
mer läsa om mig kommer tycka jag 
är korkad som riskerar att dömas, 
men jag har liksom inget ont uppsåt 
och kände att jag litade på min vän 
som genom sitt journalistiska arbete 
kunde skydda mig som källa, säger 
Erik

Erik förlikar sig med att det lilla 
experimentet skulle misslyckas. En 
hederlig bonde på landet kan helt 
enkelt inte skaffa ett vapen. Men 
så grips hans son för misstanke om 
ringa narkotikabrott. Polisen griper 
sonen tillsammans några kompisar 
för att de verkar påverkade. Efter 
urinprov visar det att endast en av 
vännerna hade rökt på. Men hän-
delsen föranleder ett långt samtal 
mellan far och son om umgänget, om 
han testat droger med mera. Ur det 
hela framkommer att det finns en 
langare i stan, något som naturligtvis 
förargar Erik. Samtidigt som det 
väcker en idé.
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Erik frestas att tala med langaren, 
men tvekar. Det börjar bli för verk-
ligt. Han diskuterar det hela med 
min bekanta och de kommer fram 
till att det kan bli för farligt för att 
inte tala om den brottsliga aspekten. 
Detta är inte en realistiskt framkom-
lig väg.

En beställning på en revolver

När Erik får se ett TV-inslag om the 
dark web, så börjar han där leta efter 
vapen och inser att det faktiskt går 
att beställa relativt lätt. Problemet är 
leverans, betalning kan ske med hjälp 
av bitcoin. En av sajterna visar sig 
ha ett ”ombud” i närheten av den by 
Erik bor i. En beställning på en .22 
kalibers revolver görs, pris: 5400 kr. 
Dock väljer min journalist bekanta 

att själv möta upp leveransen. Erik 
ska inte behöva riskera något mer.

Man kanske förväntar sig en mus-
kelpumpad, tatuerad kille med rakat 
huvud eller någon annan kriminell 
stereotyp, men istället möter en ung 
kille upp som mer verkar vara data-
nörd än någon vapenförsäljare. Vap-
net – en Colt av en gammal modell 
– plockas fram. Den kollas igenom 
och godkänns. De skiljs åt och direkt 
efter träffar journalisten sin poliskälla 
och överlämnar revolvern ”anonymt”. 
Uppdrag slutfört.

Vem som helst kan köpa vapen

En vanligt ”Svensson” kanske inte 
känner till den snabbaste vägen att 
skaffa ett vapen. En kille från föror-

ten eller jag själv för den delen, kan 
sannolikt ordna ett vapen inom en 
timme genom ett enda telefonsamtal. 
Men med utvecklingen av Internet, 
så är det uppenbarligen ingen omöj-
lighet för i princip vem som helst 
med lite grundläggande datakunskap 
att beställa ett skjutvapen. Det tog 
Erik en knapp vecka från att han 
kom på idén med Internet till dess 
att vapnet var betalt och levererat. 
Hela processen i sig – med testande 
fram och tillbaka, tog cirka en må-
nad. Om någon vill ta livet av en an-
nan med en revolver, så tar det alltså 
bara sju dagar innan ett fullbordat 
mord kan vara ett faktum.

Text: Ricard Nilsson,  
Magasinet Paragraf
Foto: Drummyfish via Wikimedia 
Commons [CC0]
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FRÅN NORR TILL SÖDER
FÖRSÄLJNING & SERVICE
CE-MÄRKTA MASKINER
RESERVDELAR INOM 24 TIM

SUCCÉN FORTSÄTTER 
MED NY MODELL - E57W

ASFALTSFRÄS

HJULSÅG

SOPVALS
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MALMÖ 040-22 22 04  |  GÖTEBORG 031-24 40 05WWW.BOBCAT.SE

STEGET VIDARE

Ungdomshem Bärby

Vi skapar hållbara miljöer i betong
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A. Jensen 
Ingenjörsfirma AB 
Kolmården

AC Maskinservice i 
Nora AB 
Nora

Aktiebolaget Systemstöd 
Sverige 
Kista

Bernes Service 
Vittsjö

Blackcomb Peak AB 
Hammarö

Bollnäs Kommun 
Bollnäs

Bula AB 
Umeå

Castenbäck AB 
Stockholm

Degerfors 
Laboratorium AB Deger-
fors

Djurö, Möja & Nämndö 
Församling Djurhamn

Dygnet Runt Service 
Fastighetsjour AB Solna

Ekonomihuset i 
Norr AB 
Boden

Fretom AB 
Halmstad

Genberg & Co AB 
Simrishamn

Gnesta Ventilations-
montage & Service AB 
Gnesta

Gundals Åkeri AB 
Lindome

Hildingssons Åkeri AB 
Laholm

Jocke Lövs Bygg & 
Snickarservice AB 
Borlänge

Mikas Stockholm KB 
Stockholm

Nacka Församling Nacka

Office i Kiruna AB 
Kiruna

ONIK Olle 
Norman AB 
Falun

Ovansiljans Anläggnings-
konsult AB 
Mora

Pannpartner AB 
Stockholm

Pannpartner AB 
Stockholm

Rolf Ericson Lastvagnar 
& Bussar AB 
Borlänge

Shesea Cargo i 
Falköping AB 
Falköping

SKIFU 
Sundsvall

Skåne Norrland 
Thermotransport AB 
Hudiksvall

Specialwell J & J AB 
Olsfors

Stenungsunds Kommun 
Stenungsund

Stjernby Invest AB 
Gislaved

SUNDAB Ronald 
Sundberg AB 
Skogås

Svenska Kyrkan i Bro 
Bro

Svenska Teknikingenjörer 
Trollhättan

Sävar Snickeri AB 
Sävar

T. Vespä Transport AB 
Åkersberga

Timars Svets & 
Smide AB 
Falkenberg

Tyresö Kommun 
Tyresö

Ulricehamns Kommun 
Ulricehamn

Ungdomens Hus 
Karlskrona

Upplands Bro Kommun 
Bro

Uppsala Kommuns 
Fastigheter 
Uppsala

Varbergs 
Revisionsbyrå AB 
Varberg
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Bredängs Camping
Stockholm
08-97 70 71

www.bredangcamping.se
Skärholmen

Lindecrantz Consulting AB
0702-877838

Tystberga

En plats för möten

Välkommen!
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KORSORDET

VINSTPLAN
1:a pris - 3 kartor, 30 st frimärken 
2:a pris - 2 kartor, 20 st frimärken  
3:e pris - 1 karta, 10 st frimärken 

Det tre (3) första rätta dragna vin-
narna vinner enligt 
prisplanen ovan. 

KRIS Halmstad sponsrar även 
med 60 stycker frimärken som är 
fördelade på 20 per vinnare. 

OBS: Tävlingen gäller endast för 
de som är placerade på någon av 
Sveriges anstalter, häkten eller 
SIS-instutioner.

Ditt svar behöver vi senast den: 
20 maj 2019. 

Svaret ska skickas till:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

Korsord: © Ulf Fransson

Koppla av en stund med korsordet och du har chansen 
att vinna frimärken och ett gratis medlemskap i KRIS.

Skicka in senast 20 maj 2019

Förra numrets lösning© Ulf Fransson 2013
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BYXORNA

I N S T O P P A T F
SVALKAR 
PÅ SOM-
MAREN

BRITISH 
AIRWAYS 

UTSE
B A

NORR-
LÄNDSKT 
MEDHÅLL

J O
SÄTTS 

FRAM TILL 
KAFFET

ETIKETT L GÖR MAN 
SILVER P

DEN STYR 
VÅRT 

HANDLANDE
E T I K E N

J U L K L A P P
BAS I            
JULIG 

DESSERT
K

PÅ EGEN 
HAND 

SÅSGRUND
S O L O

D-TYPEN 
FINNS 
INTE 

LÄNGRE

KRÄFT-
JÄGARE T

SOM 
MOTOR-
VÄGAR

A OMEDEL-
BART N U

ÄR DEN 
SOM INTE 

SOVER
R I S G R Y N

SÄREGET 
DJUR M A R K T O P P K L A S S

G I R A F F
MÅLA 
UTAN 

PENSEL
S P R A Y A

RÄCKA              
SYD-

SVENSKT 
GÄRDE

N Å
INTE 

TILLÅTA N E K A
HÅLLER 
IGÅNG 

TRUTEN
G A P I G

BETER SIG 
INGET 

VIDARE
S V I N

SÄTTA               
I VÄG K N A T A ÄR 

JÄTTELIK R E S E
STÅR 

VOKALIST 
FÖR

S Å N G

I NIVÅ MED DE                              
BÄSTA I SITT SLAG

GER JULSTÄMNING 
FÖR VILLAÄGARE

STARTAR 
OFTA         

REDAN           
PÅ 

JULDAGEN 
NUMERA

PASSAR PÅ ATT TA 
FÖR SIG AV DET          

GODA I TILLVARON

VISAR DEN SOM ÄR 
FAST BESLUTEN ATT 
GENOMFÖRA NÅGOT

HOPP        
MED TRE 
SKRUVAR 

HAR 
MYCKET 

HÖG

FÅR         
BARA             
DEN              
SOM          

VARIT 
SNÄLL

KOSTNAD

RU-
NT

uf
fe
s

ko
rso

rd

.se
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KORT-
PERSON

GÖRA BOT 
FÖR ETT  
BROTT

DÄR              
VÄGAR              
MÖTS

ÄR TILL                
FÖR                   

FOTEN

FISK       
LUSTSPEL 

RESA Tre tigerungar
ILLA-  

SINNAD

HAMRAR     
UT JÄRN

PLAN- 
DRIVNING

MUHAM-         
MED  

SOVRUM
TILLOPP 

START- 
PUNKT I 
LIVET

HAR FISK 
TARM-  

BAKTERIE

MÄRK VÄL       
-  NOTA                      

BENE

VANDR-    
ANDE      
ARAB

NYHETS- 
INTRESSE-   

RAD 
ANSEENDE

ANSIKTET
S VID TAL       
OM SVETT

AFFÄRS-   
LOKAL  

KOMMER 
EFTER 

UNDER- 
SKRIFT

GER RENA 
SYN-       

INTRYCK

DEN LEVER 
MÅNGA               
PÅ PÅ 

SOMMARN

GLO               
OCH                  

GLANA

RING-   
FORMAD       
FIGUR                   

SKY

KALLES 
DYLIKA ÄR 

KALAS

PÅ MO-  
MANGEN

LÅNG- 
DRAGEN 

OCH LÅNG-  
TRÅKIG

FORN-      
SVENSKT 

NAMN

GER OLJA             
FÅR RES-

TAURANG-
GÄST

STALLBO 
GÖR MAN      
PÅ FEST

GÖR MAN 
HONUNG 
LAGLÖS-    

HET

SLUTORD 
UPP-     

RÖRDA

LEVER                 
I  ETT     

SAMHÄLLE

HAFFA 
ELLER 

SKAFFA

FALLIT 
HUVUD-    
STUPA

ANVÄNDS 
PÅ                

LÖPAR-        
BANA

ANVÄNDS 
SOM 

JULDEKO-
RATION

OKRÄNK- 
BARHET

ANVÄNDE
R STEN- 

HUGGARE

BLAND-     
NING

LAND-    
VINNANDE 

KRIGS-    
HERRAR

FLYTETYG 
MINDRE           

ÄN 
FARTYG

DET 
LUKTAR 
GOTT

DRAR I 
PÅSE                     
ASK

C2H5OH EN TID
ROMAN AV 
STEPHEN 

KING

RÄCKA UT 
FINGRET

BESTÅNDS-   
DEL                          

I  DEG

ÄR GULD       
VÄRD

KLIMAX
TRÄDSLAG 
ÄR OTÄTT

KOMMER 
RUSANDE 

I VILD 
FART

VISAR 
HÄNGIVEN        

SÄGA 
HOPPSAN

MÅSTE          
DEN SOM       
INTE VET

FRÅN DEN 
SOM IN-      

STÄMMER

KOMMA   
FRAM TILL   

SKÄR 
JORDEN

AVSTJÄLP-
NINGS-          
PLATS        

DÖRRLÅS

ÖPPEN          
OCH KORT    

JACKA

INLEDER 
OFTA 
FRÅGA

HAR VUNNIT MÅNGA 
GRAND SLAM-TITLAR                  

ÄR  BUTELJERAT

VINYL-
SINGEL

KRYPA

uf
fe
s

ko
rso

rd

.se



ANNONS Vi stödjer KRIS drog- och brottsförebyggande arbete i samhället

26

AB Hörby Mekaniska 
Hörby

AB Karl Hedin 
Bygghandel 
Falun

AB Peter Westöö 
Limhamn

Adolf Fredriks 
Församling 
Stockholm

Advokat Dick 
Levinsson AB 
Eskilstuna

Bollnäs Pastorat 
Bollnäs

Bostjärnan 
Förvaltnings AB 
Västerås

City Mäklaren 
Gävle AB 
Gävle

E & F 
Ekonomikonsult HB 
Avesta

Ekolagen 
Miljöjuridik AB 
Uppsala

Epiroc Drilling 
Tools AB 
Fagersta

Flux AB 
Täby

Fogutek AB 
Norsborg

Fridströms Måleri AB 
Norrköping

Grums 
Hyresbostäder AB 
Grums

Heby Kommun 
Heby

Hewal Fastigheter AB 
Hudiksvall

Incrementa AB 
Borlänge

Johannisberg 
Ungdomshem 
Kalix 

Kalmarsunds 
Hotell AB 
Kalmar

Kvänum Energi AB 
Kvänum

Mälardalens Försälj-
ning & Rör AB 
Västerås

Pallservice Produc-
tion Sweden AB 
Norrköping

PQR Göteborg AB 
Göteborg

Rättviks Kommun 
Rättvik

SIS Lvm-Hem Run-
nagården 
Örebro

Sju Advokater KB 
Stockholm

Sufraco-Savon De 
Marseille AB 
Åhus

Tenders Sverige AB 
Linköping

Trossamfundet 
Kyrkokansliet 
Uppsala

Umia AB 
Umeå

Östersunds Kommun 
Östersund

Östersunds 
Transportförmedling 
Östersund

STÖDJER STÖDKRIS VERKSAMHET
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BORÅS
Högagärdsgatan 20
507 53 Borås
Telefon: 073-314 48 51
E-post: boras@kris.a.se  

EMMABODA
Långgatan 7
361 31 Emmaboda
Telefon: 073–514 65 60
E-post: emmaboda@kris.a.se 

FALKENBERG
Storgatan 21
311 30 Falkenberg
Telefon: 073-673 36 22
E-post: falkenberg@kris.a.se

GOTLAND 
Jungmansgatan 123 A
621 52 Visby
Telefon: 073-966 25 26
E-post: gotland@kris.a.se

GÄVLE
Kålhagsgatan 4 B
802 53 Gävle
Telefon: 026-65 29 18
E-post: gavle@kris.a.se

GÖTEBORG
Varholmsgatan 2 D
414 74 Göteborg
Telefon: 073-550 57 36
E-post: goteborg@kris.a.se

HALMSTAD
Planetgatan 2
302 35 Halmstad
Telefon: 035-10 66 44
E-post: halmstad@kris.a.se

JÖNKÖPING
Barnarpsgatan 39 G
553 33 Jönköping
Telefon: 073-894 24 67 
E-post: jonkoping@kris.a.se

KALMAR
Fogdegatan 4 B
38235 Kalmar
Telefon: 076-229 09 17
E-post: kalmar@kris.a.se

KRISTIANSTAD
Adress kommer inom kort
Kristianstad
Telefon: 070-316 16 79
E-post: kristianstad@kris.a.se

MALMÖ
Fricksgatan 1
214 26 Malmö
Telefon: 040-92 71 00
E-post: malmo@kris.a.se

NORRKÖPING
Östra Promenaden 16
602 27 Norrköping
Telefon: 079-073 47 32
E-post: norrkoping@kris.a.se

ROSLAGEN
Stockholmsvägen 1 B
761 43 Norrtälje
Telefon: 076-282 92 04
E-post: roslagen@kris.a.se

SKÖVDE
Adress kommer inom kort
Skövde
Telefon: 072-020 25 60
E-post: skovde@kris.a.se

VÅRA KRIS FÖRENINGAR

STOCKHOLM
Magnus ladulåsgatan 9
118 65 Stockholm
Telefon: 08-720 21 15
E-post: stockholm@kris.a.se

SUNDSVALL
Västravägen 9
852 34 Sundsvall
Telefon: 060-15 12 11
E-post: sundsvall@kris.a.se
 
SÖDERTÄLJE
Övre Torekällgatan 29
151 33 Södertälje
Telefon: 070-765 92 83
E-post: sodertalje@kris.a.se

UMEÅ
Slöjdgatan 8
903 25 Umeå
Telefon: 073-831 62 11
E-post: umea@kris.a.se

UPPLAND
Hallkved 347 A
755 97 Uppsala 
Telefon: 070-872 44 32
E-post: uppland@kris.a.se

VÄRNAMO
Malmstensgatan 20 B 
331 36 Värnamo
Telefon: 070-286 14 02
E-post: varnamo@kris.a.se

VÄSTERÅS
Karlfeldtsplatsen 12
722 22 Västerås
Telefon: 076-231 75 71
E-post: vasteras@kris.a.se 



Posttidning B
Returadress:
KRIS Riksförbund
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm

www.stodkris.se
info@stodkris.se
08-642 00 06

Vårt mål är att hjälpa och stödja människor ut ur ett liv fyllt av 
missbrukoch kriminalitet in i en hederlig och drogfri gemenskap. 
En gemenskap där det finns en stark kamratskap och en solidarisk 

förening som alltid ställer upp.

För att nå dessa gör vi nästan 2000 besök på anstalter och häkten runt 
om i landet. Det är där inne som många bestämmer sig för att göra
 en livsförändring, och med vår hjälp har de mycket större chans att 

klara av den resan tillbaka in i samhället. 

 

Tack för ditt stöd! 

Hjälp oss i vårt arbete 
Plusgiro: 90 05 53-9  
Bankgiro: 900 55 39 

Swish: 123 900 55 39


