Drogsnurrans uppbyggnad
Drogsnurran har fyra rondellsidor, två mittrondellsidor och två ytterrondellsidor med informationsfönster. Genom informationsfönstret kan man på den ena sidan läsa om några narkotikaklassade preparat. På den andra sidan återfinns
upplysning om några icke narkotikaklassade droger såsom tobak, alkohol och anabola steroider. Här finns även
information om sniffning.
Under rubriken: Vad säger lagen? ges en mycket, mycket kort information utifrån Alkohollagen, Narkotikastrafflagen,
Tobakslagen och Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel, förkortad Dopningslagen. Den som använder sniffningspreparat kan omhändertas enligt Lagen om vård av unga. Fr o m 16:e upplagan finns ytterligare en rubrik: Tecken och
symtom, som kan tyda på missbruk. Drogsnurrans diameter är numera 16 cm.
Texten på drogsnurran är framtagen av Rotary Upplands Väsby-Bredden i samarbete med Föräldraföreningen Mot
Narkotika i Upplands Väsby (nu AMD). Den svenska texten är granskad av advokat. Texten uppdateras vid varje
tryckning.
På papperskopior finns äldre översättningar till engelska, finska, spanska, arabiska, assyriska och turkiska.
Översättningarna är gjorda av rotarianer.
Tryckning och pris
Drogsnurran trycks numera en gång om året. Sista beställningsdag är den 15 mars. De färdiga drogsnurrorna levereras
cirka två månader efter ”sista beställningsdag”.
Förutsättningar för pris 17 kr + moms/drogsnurra:
- klubben/föreningen/kommunen/företaget beställer minst 300 drogsnurror.
- tre rondellsidor är gemensamma. De tre sidorna trycks vid samma tillfälle för att produktionskostnaden skall bli låg.
Innehållet kan påverkas, det är bara att kontakta drogsnurran@telia.com. De tre rondellsidorna är gemensamma för
alla beställare.
- en rondellsida disponerar klubben/föreningen/kommunen/företaget själv och den rondellsidan får ni utforma precis
som ni önskar. Ni bestämmer vilken text och vilka logotyper som skall finnas med. På er kundanpassade rondellsida
kan ni lämpligen ange vem/vilka som finansierar drogsnurran. Vid utformningen av den egna rondellsidan kan ni om
ni vill snegla på andra kundanpassade rondellsidor. Några exempel på sidor finns på www.drogsnurran.nu > Utformning, pris och leveranstid.
Beställning
När ni i klubben/föreningen/kommunen/företaget har bestämt hur många drogsnurror ni önskar beställa, kontakta
drogsnurran@telia.com.
Drogsnurran är gjord i programmet InDesign. Texten på er kundapassade rondellsida skall sändas till e-postadress:
drogsnurran@telia.com Den som inte själv har möjlighet att skriva i programmet InDesign kan skicka text och logotyper till drogsnurran@telia.com så skall vi kostnadsfritt föra över text och logotyper till er kundanpassade rondellsida
och sedan skicka den till er och till tryckeriet.
Tryckeriet kan tyvärr inte längre kostnadsfritt överföra text till kundanpassad sida. Tryckeriet debiterar reprokostnad
med 500 kronor/timme.
Korrektur skickas till er från tryckeriet för godkännande (givetvis utan kostnad). Ändringar, icke orsakade av
tryckeriet, debiteras.
Er kundanpassade sida lagras hos tryckeriet.
Ideellt arbete
Vi i Rotary Upplands Väsby-Bredden ställer en produkt till förfogande och förmedlar kontakten till tryckeriet. För oss
är kampen mot droger en hjärtefråga och vi tar självklart inte ut någon avgift för vår del i arbetet.
Ni betalar endast tryckkostnaden (17 kr + moms per drogsnurra), ev reprokostnad samt emballage- och fraktkostnad
(ca 140 kronor) för era drogsnurror. Fakturan skickas till er direkt från tryckeriet.
Har ni frågor ang drogsnurran kontakta gärna: drogsnurran@telia.com

