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Hej Tonårsförälder i Upplands Väsby  
Nu närmar sig sommarlov och semester med storm-
steg. Härligt och efterlängtat. Många av oss tänker på 
ljumma sommarkvällar, svalkande bad, smarrig glass 
och, inte minst, samvaro med våra älskade barn.

Inför denna ljuva sommartid brukar det dimpa ner ett brev i 
brevlådan eller mailboxen från någon myndighet eller offentlig 
institution.I det brevet står det inte så mycket om hur härligt det 
är att vara tonårsförälder, inte så mycket om kärlek och stolthet 
och utveckling. Brevet brukar handla om alkohol och droger. Det 
brukar stå att många ungdomar röker cigaretter, dricker sprit och 
testar andra droger och att sommaren och skolavslutningar är  
den tid på året då konsumtionen och riskerna är som störst.

Det brukar stå att du som förälder är en viktig person och att det 
har stor betydelse att du inte bjuder ditt barn på alkohol och att 
du inte köper ut tobak eller alkohol till ditt barn. Det brukar stå 
att om du tydligt redovisar din ståndpunkt och intar ett restriktivt 
förhållningssätt, så minskar risken betydligt att ditt barn prövar 
droger av olika slag. Det brukar stå att det är viktigt att lära känna 
föräldrarna till ditt barns kompisar och att byta kontaktuppgifter. 
Att vi hoppas att du, tillsammans med andra föräldrar, väljer att 
vistas utomhus på skolavslutningen och andra sommarkvällar för 
att bidra till en lugnare och tryggare miljö. Det kan kännas som  
ett lite dystert och tungt anslag. Även om det är sant. Så vi skriver 
inte så i år.

Vi som arbetar förebyggande i Upplands Väsby kommun  
önskar istället dig och ditt barn en riktigt härlig sommar!

Har du frågor eller funderingar  
hör gärna av dig till: 

Kommunens Fältarbetare 
073-9104 225 

Mini Maria Väsby 
020-881 000 
Mini-maria@upplandsvasby.se

Utredningsenhetens barn & ungdoms  
mottagningstelefon: 08-590 97 070

Maria Ungdom 
Rådgivning 08-123 47 410 
Akutbesök: 08-123 47 415

Polisen 
Pågående brott: 112 
Icke-akuta ärenden: 114 114 
Polisens föräldratelefon 020-217 000


