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Sällskapet Länkarna bildades 1945 som en sammanslutning 
av alkoholister för alkoholister.

1958 delades Länkarna upp i dels Sällskapet Länkarnas  
Riksförbund, dels i Det Fria Sällskapet Länkarna.

Från att från början endast ha vänt sig till alkoholister vänder 
sig Länkarna nu även till människor med annat drogberoende.

Det Fria Sällskapet Länkarna är rikstäckande och uppgiften  
är att arbeta efter Sällskapet Länkarnas Sju Punkter där  
ändamålet är att hjälpa alkoholskadade, missbrukare samt  
anhöriga att tillfriskna.

Rätt till medlemskap i Sällskapet Länkarna har alla  
alkoholister och andra drogberoende som avstår från alkohol 
och andra sinnesförändrande droger.

Har Du några frågor,
kontakta Ditt lokala länksällskap.

www.frialankarna.se

Södra Sveriges Länkråd
Box 7069

250 07 Helsingborg

www.sodrasverigeslankrad.se

Fria Sällskapet 
Länkarna Malmö
Box 40017, Åmålsgatan 5
214 10 Malmö
Telefon:  040-861 83
Mail: kontakt@lankarnamalmo.se
www.lankarnamalmo.se

Öppet alla dagar mellan 10-21

Fria Sällskapet 
Länkarna Karlskrona
Drottninggatan 29 (in på gården)
371 32 Karlskrona
Telefon:  0455-159 00
Mail: lankarna.karlskrona@spray.se
www.lankarnakarlskrona.se

Öppet alla dagar mellan 17-20

Fria Sällskapet 
Länkarna Helsingborg
Box 7069, Villatomtsvägen 15
250 07 Helsingborg
Telefon:  042-12 58 44
 070-716 54 65
Mail: info@lankarnahelsingborg.se
www.lankarnahelsingborg.se

Öppet dagligen

Fria Sällskapet 
Länkarna Karlshamn
Stadsportsgatan 16
374 38 Karlshamn
Telefon:  0454-127 01
 076-598 68 38
Mail: lankarna.karlshamn@spray.se
www.lankarnakarlshamn.se

Öppet alla dagar mellan 17-20



Länkarna bildades av och för
alkoholister år 1945

Förutsättningen för medlemskap är att vederbörande 
har en egen önskan om ett drogfritt liv.

Från begynnelsen var sällskapet av stor betydelse för 
socialt utslagna människor.

I dag har vi inte det samhället.

Dagens länksällskap består av medlemmar från alla 
samhällsskikt där missbruket har varit varierande.

Medlemmarna har under sin missbrukarperiod använt 
olika droger som alkohol, narkotika och övriga sinnes-
förändrande preparat.

Sällskapen är öppna för såväl kvinnor som män.

Alkoholism klassas sedan år 1956 som sjukdom. 
Denna definition drevs starkt av länkarna redan från 
rörelsens begynnelse.

Sällskapet Länkarna har endast till ändamål att hjälpa 
beroende av alkohol och andra droger att tillfriskna, 
om de själv vill.

Sällskapet är helt oberoende av politiska partier, 
religösa samfund och nykterhetsorganisationer samt 
myndigheter.

Sällskapets arbete grundar sig på medlemmarnas 
erfarenheter av alkohol och andra droger, samt medi-
cinska rön och andliga värden.

Till Dig som har alkohol och
drogproblem som Du av

egen kraft ej kan lösa

Om Du som vi har alkohol eller annat drogberoende 
som är Dig övermäktigt, då hälsar vi Dig, kvinna som 
man, välkommen till Sällskapet Länkarna.
Där är vi alla missbrukare som gemensamt stödjer och 
hjälper varandra för att leva nyktert.

Du kan genom medlemskap i Sällskapet Länkarna få 
en nykter livsform som ger mycken glädje och lycka. 
Vi hälsar Dig därför hjärtligt välkommen i vår gemen-
skap. Vi ber Dig i gengäld vara ärlig och uppriktig mot 
oss och mot Dig själv. Detta är kanske det viktigaste 
av allt i vår gemensamma kamp. Den egna fria viljan 
är den grund vi bygger allt på. Utan den blir det inget 
lyckligt resultat.

Erfarenheten visar oss att det går att kämpa ner 
begäret. Besluta Dig för att ta en dag i sänder. Oroa 
Dig inte, utan försök vara lugn men samtidigt på vakt 
mot frestelsen. Gå in för ett nytt liv i ny miljö. Gå ej 
sysslolös och grubbla inte på det som varit, utan se 
framåt. Kom så ofta Du kan till våra möten och träffar, 
det stärker Dig.

Sist, men inte minst, studera de sju punkterna om-
sorgsfullt och försök följa dessa.
Självförtroendet och människovärdet skall återvända 
och allt skall bli bättre dag för dag.

Anhöriga är välkomna att deltaga i all länkverksam-
het, förutom mötena. Anhöriga har däremot rätt att 
arrangera egna möten.

Länkarnas 7 punkter

Erkänn att Du ej behärskar spriten.

Du måste tro på en kraft som är 
starkare än Din egen.

Ställ inga krav på Dina medmänniskor.

Vi eftersträvar absolut ärlighet, renhet, 
kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

Erkänn Dina fel och brister för 
någon annan människa.

Gör upp med alla personer till vilka 
Du står i något missförhållande.

Som Du själv blivit hjälpt skall Du 
hjälpa andra.
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