
ÄLVÄNGEN. När drog-
missbruket ökade bland
ungdomar i Ale
bestämde politikerna
att det drogförebyg-
gande arbetet måste
förbättras. 

Tomas Berggren fick
uppdraget att skapa
och leda projektet
Vakna – droger dödar. 

För två veckor sedan
fick han ta emot Krist-
demokraterna i Ales
hedersutmärkelse Vit-
sippspriset. 

När Tomas fick frågan om att
leda kommunens drogföre-
byggande arbete
fanns inget mer
än en tanke om
att det måste
göras något för
att minska nytt-
jandet av droger.
Den samlade bil-
den från polis, skolor och soci-
altjänst var att missbruket öka-
de bland ungdomar. I början
var det svårt och Tomas visste
inte riktigt hur han skulle gå
till väga men han satsade på att
informera föräldrar om drog-
problemen. Projektet har varit
lyckat och har blivit förlängt.

– När man tror på något,
tror ända in i själen, då får man
kraft, säger han. Jag tror verk-
ligen på projektet, därför har
vi också lyckats. Fast det vikti-
gaste är inte vad jag har gjort,
utan vad vi har presterat till-
sammans med suverän perso-
nal, ungdomar i gymnasiet,
lärare, företag, föreningar och
privatpersoner. Många har
varit engagerade. Jag är bara
en bricka i spelet.

Vågar dundra på
Han tror att han fick frågan
om att bli projektledare därför
att han vågar dundra på, är
orädd och hittar lösningar.

– Jag visste tidigt att jag ville
jobba med ungdomar. När jag

gick i sexan satte
jag upp lappar
där jag erbjöd
mig vara barn-
vakt. 

Tomas bör-
jade arbeta som
fritidsledare i

Hammarkullen som sjutton-
åring. Där såg han hur unga
använde droger.

– När de fick hjälp och det
började gå bra igen var det
grymt fräckt att se barnens
attitydförändring och energi,
säger han. Jag tror att männis-
kan i grunden är god och med

rätt förutsätt-
ningar går det
bra för alla. 

Tomas näm-
ner tre perso-
ner som har
inspirerat ho-
nom:

– Min mor-

mor står för godhet. Alla barn
måste få vara speciella och det
fick jag vara hos henne. IFK
Göteborgs förre tränare
Roger Gustavsson lärde mig
om kollektivet ”en för alla –
alla för en”. Och ensamsegla-
ren Sven Lundin står för mål-
medvetenhet och envishet. 

Tomas hoppas inte att män-
niskor uppfattar honom som
redig eller präktig.

– Jag gillar inte när folk
leker ”bror duktig”. Jag tycker
det ska vara lite snack och
mycket verkstad. Jag hoppas
jag har en stor verkstad som
snackar för sig själv.

Samtidigt som ungdomar
får höra att de ska hålla sig
borta från droger är det inte
ovanligt att  de får se sina föräl-
drar ta ett glas vin eller en öl. 

Bättre alternativ
– I vårt samhälle är alkohol en
del av det sociala livet. Som
förälder är det viktigt att inte
påskynda alkoholdebuten eller
uppmana till att dricka. 

Han menar att det ska
finnas bättre alternativ till att
supa och knarka. Aktiviteter
som engagerar och som gör att
barnen känner sig viktiga.  

Tomas har själv två söner
som är i precis den ålder då
ungdomar börjar bli nyfikna
och testar alkohol.  

– Det är faktiskt lättare att
vara professionell projektle-
dare än pappa. Det är inte
alltid jag lyckas men jag är väl-
digt engagerad i mina barn.

Ibland undrar jag förstås hur
familjen orkar med mig efter-
som jag i projektet har haft
ganska oregelbundna arbetsti-
der.

Trots att det är slitsamt
anser han att han har sitt
drömjobb. Efter att ha funde-
rat lite tillägger han: 

– Om jag fick välja fritt
bland alla jobb i världen hade
jag nog varit anfallsstjärna i
Barcelona. 

Fotnot: Kristdemokraterna delar sedan
1997 ut Vitsippspriset till en av allmän-
heten föreslagen person eller organisa-
tion. Utmärkelsen vänder sig till den
eller de som utfört en stor osjälvisk
insats för sina medmänniskor.

>> När jag gick i
sexan satte jag upp

lappar där jag
erbjöd mig vara

barnvakt. <<
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TOMAS BERGGREN

Namn: Tomas Berggren

Ålder: 42

Bor: Kungälv

Familj: Fru, två söner 11 och 15 år 

Yrke: Projektledare för Ale kommuns drogförebyggande arbete Vakna!

Om sig själv: Energisk, envis, schysst

Favoritbok: Håkan Nessers Kim Novak badade aldrig i Gennesarets sjö ”En bok
med en skön ton.”

Favoritfilm: Stekta gröna tomater, Billy Elliot ”De är varma och mysiga”

Om jag fick ge Vitsippspriset till någon: ”Storfiskaren, Wilton Holmgren, som
engagerat ungdomar i såväl fiske som mycket annat”.
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DITT SPELOMBUD
I ÄLVÄNGEN

DATATIPS
BOLAGSSPEL ”Energisk, envis, schysst”

Tomas Berggren är uppmärksammad som projektledare för Vakna – droger dödar. Ale kommuns drogförebyggande arbete har
under hans ledning varit mycket framgångsrikt. För två veckor sedan fick Tomas Berggren mottaga Kristdemokraternas
hedersutmärkelse, Vitsippspriset, för sitt stora engagemang i yrket.

Tomas Berggren sällan vissen på jobbet

Juryns motiveringTomas Berggren har under flera årmed stor iver och kreativitet försökthitta sätt och metoder för att hjälpaungdomar få ett gott liv utan drogeroch andra problem. 
Tomas har utöver sin ordinarietjänst lagt ner mycket ideellt arbeteoch lyckats engagera många männis-kor i denna verksamhet bland annatnattvandrare. Vaknaprojketet harbetytt mycket för många ungdomar. Projektets stödförening har blivit ensuccé då många organisationer ochenskilda bidragit med ekonomiskt stödoch ideella insatser så att verksamhe-ten har kunnat utökas.

– Årets Vitsippspristagare anser att han har hittat drömyrket


