Vill du vara med i social grannsamverkan?
”När jag är borta är du snäll och tömmer min brevlåda, tittar till mitt
hus och mina barn/ungdomar?” Tror du och dina grannar att ni kan
komma överens om detta för att hjälpa ungdomarna att avstå alkohol
och droger? Gäller oavsett om det handlar om villaförening,
bostadsrätt eller hyresrätt.

Kontaktpersoner

Social grannsamverkan
- Tullinge
Kan social grannsamverkan vara ett sätt att
öka tryggheten för både barn, ungdomar,
föräldrar och grannar?

Vi vill veta om det här är realistiskt och det är det bara du som vet.
Kontakta någon av oss så kan vi planera för kanske ett möte i din
bostadsförening:



områdesutvecklare bjorn.adelly@botkyrka.se
tel 08 530 611 91 eller
trygghetssamordnare Beyron Ahxner,
beyron.ahxner@botkyrka.se 08-530 611 66
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”Tullinge – först i Sverige!

Ett nytt program och som har utvecklats ur Grannsamverkan mot brott
Grannsamverkan mot brott har fått en vid spridning i Botkyrka och nya
kommer till allteftersom. I grannsamverkan mot brott hjälper grannar
varandra med olika praktiska saker för att öka tryggheten och minska
inbrotten. Nu undrar vi om vi tillsammans med Tullingeborna kan utveckla
samverkan mot brott ett steg till. Vad säger ni?
Hur ser det ut bland våra ungdomar med alkohol?
Vi vet att många Tullingeungdomar använder alkohol och droger hemma
när huset är tomt på vuxna. Utomhus har nattvandrande föräldrar, fältande
socialsekreterare och andra en del koll på ungdomarna. Men många
ungdomar stannar hemma i vuxentomma hus och dit har nattvandrare och
fältare inget tillträde och kan stötta och hjälpa till om det skulle behövas.

Om du vill så blir Tullinge först i Sverige?
I Osby har man grannsamverkan mot droger. Det går mest ut på att
kommunen informera om olika droger. I Botkyrka vill vi gå ett steg längre
och få grannar som är med grannsamverkan mot brott att samverka kring
sina barn och ungdomar.
Tullingeområde hade en Kick-Off 22 april 2010 med ca 20 boende i
Tullinge. Nu vill vi gå vidare och du behöver vi träffas. Vi kommer gärna!
Har du synpunkter eller vill ha kontakt så hör gärna av dig till Björn
Adelly eller Beyron Ahxner (kontaktuppgifter hittar du på folderns
baksida).

Nattvandring
Ska man lägga sig i?
Det kan vara känsligt att säga till andras barn. En del föräldrar blir
förnärmade och tycker inte att andra ska lägga sig i. Det kan vara känsligt
att vara den som har ringt till polisen, ambulans m m om något går snett.
Då kan det vara bra att gå ihop i en social samverkan. Där alla tycker att
det är okej att bry sig om andras barn och att det är okej att någon annan
gör det med ens egna barn. De som är med har ett slags ”kontrakt” på att
det är okej att ”lägga sig i”. Vi vet också att bara vetskapen om att
föräldrar och grannar har kommit överens om att hjälpa varandra har en
förebyggande effekt.

Välkommen att nattvandra med oss i Tullinge! Vi söker även dig som är
intresserad, men är osäker. Vi söker föräldrar, mor- och farföräldrar eller
andra vuxna som vill bli nattvandrare. Även äldre ungdomar vill vi ha
med.
Kontakta gärna Lena Åkesson från Tullinges nattvandrarförening
tel. 070-5473715
Vill du bidra till att Stoppa langningen!
Det är lätt att tänka tanken att det kanske är ett nödvändigt ont att köpa ut.
Men då ska man veta att ungdomar som får alkohol från sina föräldrar
dricker mer än andra. De dricker nämligen det du köper plus det ”gamla
vanliga.
Vill du veta mer om kampanjen ”Stoppa langningen” läs på
http://stoppalangningen.episerverhotell.net/ eller kontakta folkhälsosamordnare Hanna Lind hanna.lind@botkyrka.se

