Hösten är här på riktigt men den verkliga kylan har dröjt och
ungdomarna träffas fortfarande ute i våra parker på helgerna.
Nattvandrare, fältare och polis har tillsammans avstyrt ett par stora
utomhusfester som skulle kunnat spåra ur om de blivit av. Mycket
alkohol och många unga på en avsides plats brukar vara en dålig
kombination. Vi har även märkt en alltmer drogliberal inställning
bland de unga och att cannabisrökning kan ske helt öppet även när
polis eller fältare är i närheten.
Under vecka 44 då det är lov har fritidsgårdarna extra aktiviteter
och öppettider, se nedan. Inför den veckan kommer vi även att
skicka ut ett infoblad till tobakshandlarna med en vädjan att
fokusera extra på ålderskontroll av unga som vill köpa cigaretter –
ledighet är positivt såklart men det finns samtidigt fler tillfällen att
kanske vilja prova på att röka?
Det tobaksförebyggande projektet ”En tobaksfri innerstad” är i full
gång tillsammans med sdf Kungsholmen och Norrmalm och
kommer under den närmaste tiden att fokusera på rekrytering av
skolor som ska få stöd till evidensbaserat tobaksförebyggande
arbete. Vi kommer också att utöka tobakstillsynen och göra
kontrollköp inom ramen för projektet, för att få veta om tillsyn är
ett effektivt sätt att minska tillgängligheten av tobak för underåriga.
Projektet är tänkt att fortsätta fram till 2018. Projektledaren Farida
Al-Abani kan berätta mer, kontakta henne gärna på farida.alabani@stockholm.se

Nattvandringen med samling på Scandic Malmen fredagar klockan
20.30 behöver fler deltagare så passa på fram till sista vandringen
för hösten i slutet av oktober! Glöm inte att de tre klasser vars
föräldrar vandrat mest får ett bra tillskott till klasskassan. Alla
vuxna är välkomna! Kontakta preventionssamordnaren
monica.ahlqvist@stockholm.se för närmare info.
När det blir kallare och vädret alltmer inbjuder till att sitta hemma
vid datorn kanske, så kan Rädda barnens handbok kring internet,
för föräldrar, vara bra att känna till och tipsa om eller läsa själv.
Den heter #nätsmart och går att ladda ner på
http://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/barn-utsatta-forsexuella-overgrepp/natsmart-handbok/
Rädda barnen ordnar även föreläsningar i ämnet och vi undersöker
möjligheten att få en föreläsning på Södermalm framöver.
Den senaste tiden har fältarna hittat många gräddsifonpatroner (se
bild) med lustgas i parkerna och på innergårdar. Dessa används av
ungdomar som andas in lustgasen i syfte att uppnå ett rus. Håll
utkik, patronerna är cirka fem centimeter långa och att boffa
lustgasen kan vara mycket farligt.
Kampanjen ”hejåalkoholskador” riktar sig till unga vuxna med
budskapet att inte bjuda eller langa alkohol till underåriga syskon
eller deras kompisar. Under vecka 44 kommer 3000 av länets 20åringar att få en påse med kampanjmaterial skickat till sig med
posten. Här på Södermalm sprider vi kampanjen bland annat
genom ungdomsmottagningen. Vi kommer också eventuellt att
skicka ut kampanjpåsar till 20-åringarna i vårt stadsdelsområde.
Läs gärna mer om kampanjen på http://hejdaalkoholskador.se/

På Södermalm ska finnas fem fältassistenter varav två saknas för
tillfället. Efter nyår kommer en föräldraledig kollega tillbaka och
den andra vakansen är ute som annons fram till 21 oktober. Vi
hoppas på en snabb rekrytering! Från tisdagen den 20 oktober
kommer en av fältassistenterna att förstärka Ungdomsjourens
arbete med att ta emot ensamkommande barn och ungdomar på
Centralstationen. Detta kommer att pågå fram till den 31/10 med
sannolik förlängning.
Under oktober månad kommer fältassistenterna att delta på
Riksförbundet för fältarbetets regionsträff i Borlänge. Temat är
sorg och krishantering. Under och i anslutning till dessa dagar sker
samverkan, fortbildning och studiebesök för att få mer kunskap och
inspiration i det fortsatta arbetet med ungdomar på Södermalm.
Fältassistenterna kommer även under oktober att gå en kurs i DISAmetoden (Din inre styrka aktiverad) med tanken att i framtiden
kunna hålla i DISA-inspirerade grupper för ungdomar.

Södermalmspolisen har valt att i sin nya organisation prioritera
arbetet med ungdomar och har skapat en särskild ungdomsgrupp av
poliser vilken även utökats med två nya tjänster. Fältassistenterna
och preventionssamordnaren ser fram emot ett gediget
förebyggande arbete i samverkan med dem!
Fältassistenterna finns tillgängliga både dag- och kvällstid. Det är
alltid någon i tjänst från cirka klockan 09.00 måndag till fredag.
Har du frågor eller vill veta mer om hur vi jobbar så är du hjärtligt
välkommen att kontakta oss på telefon 076 – 12 12 100.

Under vecka 44 har flera gårdar speciella aktiviteter för ungdomar.
För mer info, kontakta respektive gård.
Fritidsgården Duvnäsgatan (13-17 år) Duvnäsgatan 14
Tfn: 08-508 134 58
Maria Ungdomsklubb (MUK) (13-19 år) Maria Skolgata 50
Tfn: 08-518 160 50
Träffpunkt Björnsan (15-20 år.) Parkleken Björns Trädgård
Tfn:08-508 132 62
37:an (12-17 år) Götgatan 37 Tfn: 08-643 66 89
Fryschillet Mårtendalsgatan 2-8 Tfn: 08-691 76 00
Mäster Olofsgården (12-17 år) Svartmannagatan 6
Tfn: 08-20 46 99
Bunkern/Södermalmsskolan (Kvällsverksamhet för årskurs 6 – 8)
Tfn: 08 – 508 409 54
Egalia – fritidshem för HBTQ-ungdomar (13-20 år) Sveavägen 59,
1tr Tfn: 08-501 629 51

Med vänliga hälsningar
Louice Lundin louice.lundin@stockholm.se
biträdande enhetschef
076 12 400 16

