
   

Information till va rdnadshavare 

Vi inom SSP (skola, socialtjänst och polis) får ständigt information om fester bland 

tonåringar där det förekommer mycket alkohol. Det är idag oerhört lätt för unga 

människor att få tag i alkohol och droger och dessutom få den levererad gratis eller för en 

mindre summa pengar. Det finns en rad Instagramkonton där du lätt kan beställa vad du 

önskar.  

 

Nu med våren och värmen i antågande är det lättare för ungdomar att samlas då man kan 

träffas utomhus vid grillplatser, badplatser etc., ofta platser där det saknas vuxennärvaro. 

Närmast har vi Valborgshelgen då många unga kommer i kontakt med alkohol för första 

gången. Lite längre fram har vi skolavslutning som även det ger tillfälle för många 

tonåringar att festa och dricka alkohol. 

 

Grupptryck, alkohol och tonårshjärnor är inte den bästa kombinationen och gör att det 

ibland går riktigt illa. Det är vi vuxna som måste ta ansvar för våra barn. Du som förälder 

ska veta var ditt barn befinner sig och med vilka. Du kan med fördel nätverka med 

föräldrar till de barn som ditt barn umgås med. Var en besvärlig vuxen för ditt barns 

bästa.  

Nedan finns en länk till bra tips för hur du som förälder kan prata med din tonåring om 

alkohol.   

http://www.tonarsparloren.se/sv/ 

Under Valborgshelgen finns det möjlighet att delta i vuxenvandring som arrangeras av 

Uppsala kommun i samarbete med polisen. Många vuxna ute i rörelse tryggar våra barn 

och unga. Kom och var med du också! 

Samling för alla Nattvandrare, Volontärer, Vuxenvandrare, Socialarbetare, RödaKorsare 

och många fler både fredag, lördag och söndag på vårt gemensamma Servicecenter K44 i 

Stadshuset, ingång via stora entrén på Stadshuset.  

 

Oavsett vart i Uppsala du vill nattvandra erbjuder vi gemensam utsättning, start och 

information. 

Samlingar:  

Fredag 28/4 kl.20:00 

Lördag 29/4 kl.20:00  

Söndag 30/4 kl.13:00 och 19:00  
 

Glad Valborg! 

/SSP-teamet (socialarbetare i samverkan med skola och polis) Har du frågor går det bra 

att kontakta hilde.wiberg@uppsala.se (tf. verksamhetschef SSP/SIG) 

http://www.tonarsparloren.se/sv/
mailto:hilde.wiberg@uppsala.se

