Polisen Upplands Bro

·
Våren är här, vilket syns på olika sätt. Naturen börjar så sakta vakna till liv och snart kommer grönskan.
Lukten från pågående grillning ökar i bostadsområdena och ungdomarnas alkoholintag ökar.
Vi nås nu av uppgifter om en större samling berusade ungdomar (ca 50 st) som uppehöll sig främst runt förskolan
Artisten och Brunnaskolan i helgen.
En del av de berusade var så unga som tolv år.
Förskolepersonalen möttes av urindoft från barnens gård och fick börja veckan med att städa bort glaskross, burkar,
kondomer och allmänt skräp innan man kunde ta med barnen ut. Dessutom förekom en del skadegörelse.
Vi har tidigare skrivit om vikten av vuxennärvaro utomhus under främst fredag- och lördagskvällar.
Man är mindre benägen att hitta på dumheter om det finns en risk för att bli igenkänd av någon.
Ta gärna en kvällspromenad i ditt bostadsområde tillsammans med någon du känner.
Var hänger ungdomarna?
Tycks de vara berusade?
Syns någon alkohol?
Hur är stämningen?
Får du en dålig känsla så får du gärna ringa polisen och berätta om dina iakttagelser.
Polisen behöver allmänhetens hjälp för att hantera den här problematiken, då våra resurser vid de aktuella tiderna ofta
går åt till mer akuta ärenden.
Snart är Valborg här, vilket troligtvis kommer att innebära en hel del ungdomsfylleri.
Du som är tonårsförälder, vet du vad ditt barn faktiskt gör på helgkvällarna?
Om ditt barn säger "jag sover hos X i kväll", kollar du då med X:s föräldrar att det faktiskt stämmer?
Just den varianten är ju annars äldst i hela manualen över hur man lurar sina föräldrar.
Om du skickar sms till ditt barn under kvällen, är du då säker på att det är hen som svarar?
Kanske barnet är redlöst berusat och dennes bussige kompis svarar för att "täcka upp".
Nu kanske du tänker att det där angår inte mig eftersom mitt barn sköter sig.
Då ska man veta att alkohol bland ungdomar är så pass vanligt att det är långt ifrån bara de "förväntade" ungdomarna
som dricker.
Om det nu handlade om 50 ungdomar i Brunna och merparten var 14-15 år och det i princip bara var ungdomar
boendes i Brunna, så förstår man att det var en hel del av dem som i sina föräldrars ögon är skötsamma.
Vad gör det då om de dricker lite, det hör ju ungdomen till, kanske du tänker?
Ungdomar har det svårt nog med konsekvenstänk redan i nyktert tillstånd.
Under alkoholens påverkan ökar riskerna för att råka illa ut markant.
Tidig sexdebut, (ibland mot sin vilja) misshandel, skadegörelse och olyckor med personskador i alla dess former är
sådant som ligger i farans riktning.
Riskerna är stora både för kroppen och själen.
Om du som förälder får ett samtal från oss, fritidsgårdspersonal, fältassistenter eller vuxenvandrare som berättar att ditt
barn är berusat och betett sig på ett visst sätt så kan du vara förvissad om att vår version är baserad på våra iakttagelser
och att barnets alternativa förklaring till händelsen sannolikt är ett sätt att slingra sig ur det som hänt.
Till skillnad mot ditt barn har vi ingen anledning att ljuga för dig eftersom du inte kan ge oss utegångsförbud, dra in
vår veckopeng eller ta mobiltelefonen.
Tillsammans kan vi hantera detta för ungdomarnas eget bästa, ett uttryck de sannolikt inte förstår innebörden av förrän
de själva blir föräldrar
Det ska också sägas att vi överlag har mycket bra ungdomar i kommunen, men de behöver lite hjälp och styrning på sin
väg mot vuxenvärlden.
Din närpolis.

