Boendemöte om attityder, alkohol och droger
bland unga i Skärgården den 1 mars
Vi har sedan en tid tillbaka sett en djupt oroande
negativ trend bland våra unga i Södra skärgården. Det finns en tystnadskultur just nu som
liknar den som finns i delar av centrala Tynnered. Alkohol och droganvändningen har ökat
dramatiskt det senaste halvåret.
För tre veckor sedan hade vi ett möte på Styrsöskolan med SSPF-koordinator (Skola, Socialtjänst,
Polis och Fritid i samverkan) där vi uppmärksam-

väljer att stå kvar mitt i vägen när blåljuspersonal
åker ut för att hjälpa andra.
Vi har bokat ett möte där vi bjuder in alla boende i
Södra skärgården för att diskutera vad som håller på
att hända. Det blir den 1 mars på Isbolaget Donsö kl
18.00-20.00. Polisen kommer att medverka liksom
SSPF-koordinator, representanter från skolan och
Fritid. Vi önskar att fler kan vara med och stå bakom
detta möte såsom idrottsföreningarna, kyrkorna, SiS
och SSiS.
Min vädjan till er att
alla kan vara med på
något sätt och stå
bakom att vi behöver
lyfta frågan tillsammans i alla forum där
vi möter unga.

made dem på problemen med unga efter skoltid och
även efter Öhålan och Källarns stängning. Vi
behöver ha en attitydförändring hos unga och
föräldrar där de förstår allvaret i vad som håller på
att hända.
Tidigare år så har det alltid krupit fram vad som har
hänt och det har funnits en känsla av vad som är rätt
och fel. Tidigare i veckan hade vi en mildare
incident där en elev gick igenom isen på en av
dammarna, kallt och jobbigt, men ingen fara för liv.
Det som är nytt är att alla kompisarna stack därifrån
för att inte ”åka dit”! Kamratskapet kommer i sista
hand. Detta gäller även vid fylla och droganvändning – ungdomarna skyddar sig själva istället för att
hjälpa till. Denna utveckling upplever vi inom Fritid
som ett nytt fenomen och ett som oroar oss mycket.
Räddningstjänsten och ambulansen kan t ex vittna
om att de möter stora mängder unga från sexan och
uppåt klockan tre-fyra på natten, där man ibland

Den Facebook-tråd
med otrevligt hot som
dök upp igår eftermiddag har egentligen
inget med mötet att
göra, men hör ihop
med ovannämnda oro.
Skolan och stadsdelen
kan dessvärre inte gå
in och kommentera det
som händer på Facebook; det finns sekretess och personlig integritet att
ta hänsyn till i ärendet och det är en komplex fråga.
Med vänliga hälsningar,
Daniel Källén Vidman
Tf enhetschef
GÖTEBORGS STAD
Västra Göteborg
Telefon: 031-366 57 16, 0703-59 70 20
E-post: daniel.kallen.vidman@vastra.goteborg.se
Postadress: Box 334, 421 23 Västra Frölunda
Besöksadress: Trollbärsvägen 18A
www.goteborg.se

