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Hej alla vårdnadshavare! 

 

Sommaren blev lugnare än vad många befarade avseende skadegörelse. Det fanns en oro 

över att inte ha något att göra när mycket ställdes in. Många av våra barn och ungdomar har 

lyckats aktivera sig, ca 2700 barn och ungdomar 6-18 år deltog i kommunens kostnadsfria 

lovaktiviteter och på så sätt haft en aktiv sommar. Just nu pågår ett arbete med att fråga 

unga hur de upplevt sommaren och hur de upplevt kommunens arbete under Covid-19 i en 

barnkonsekvensanalys. Vi tror att flera barn och ungdomar inte upplevt en bra sommar 

eller bra start på hösten. Det kan finnas frustration över att fritidsaktiviteten är påverkad, 

sin förälder blivit av med sitt arbete eller att en nära anhörig blivit sjuk i Covid-19. Detta är 

bara några situationer bland många som pandemins konsekvenser gett. 

”Alla andra får ju…” 

Vi vill uppmana er alla föräldrar till att orka hänga i och hålla ut även under hösten.  

Fråga var din ungdom ska vara på kvällen och gå samman med andra föräldrar för att hjälpas åt.  

Det har varit en hel del stora privata fester med många ungdomar senaste månaden. Om 

festinbjudan är öppen, dvs inga begränsningar i antal och om det förekommer/säljs alkohol så är 

det ingen laglig tillställning, tipsa Fältgruppen eller polisen.  

Under hösten träffar ni Fältgruppen och Polisen utanför Systembolaget med jämna mellanrum. 

Tillsammans med Systembolaget är syftet att uppmuntra alla er som säger nej till att köpa ut.  

Vi vill peppa er till att fortsätta säga nej, det är att vara en schysst förälder eller syskon! 

 

A-traktorer - EPA- en ökande trend 

Varje vecka får vi information om hur EPA-traktorer, s k A-traktorer samlas på kvällstid bl.a. i 

Degeberga, Tollarp, Arkelstorp, Fjälkinge och Åhus. Polisen noterar att det förekommer att A-

traktorer förs fram i högre hastighet än tillåtet, 30km/h. Om du äger en A-traktor och står 

registrerad på den så ansvarar du för att fordonet är i föreskrivet skick. Du ansvarar även för på 

vilket sätt som fordonet brukas. Många av A-traktorerna står skriven på den ena föräldern men 

brukas av en son eller dotter i familjen. Den som för fram fordonet måste inneha ett 

mopedkörkort/ AM-körkort och vara minst 15 år.  

Vi tar gärna emot förslag på platser där ungdomarna får lov att samlas, maila ditt tips till 

lagesbild@kristianstad.se. Se även till att ha koll på regelverket kring el-drivna sparkcyklar och 

scooters. Läs gärna mer på transportstyrelsen.se. 

Det går att göra skillnad 
Stor eloge till aktiva föräldrar och andra vuxna i Vä, Tollarp, Önnestad, Åhus och Hammar för att 
ni nattvandrar! Vill du engagera dig och tillsammans bidra till ökad trygghet och gemenskap i ditt 
område så hör av dig till Fältgruppen, se kontaktuppgifter på nästa sida. 

Vänd -> 
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En hälsning från en förälder 

I dessa brev brukar ungdomar få skicka en hälsning till er men denna gång blir det från en helt 

vanlig förälder som kunde ha varit du.  

Nu har hösten gjort sitt intåg och skolorna har delvis öppnat igen. För en del ungdomar betyder det 

ny skola, ny klass och nya kompisar. Det kan vara omvälvande och roligt men också oroligt och svårt 

att hitta sin plats. Jag är mamma till två söner, båda provade narkotika första året i gymnasiet. Min 

ena son var väl som ”alla andra”, nyfiken och så var det bra med det, men min andre son gick det 

sämre för. Idag är han 21 år och har haft flera år av missbruk bakom sig vilket äventyrat hans liv på 

olika sätt. Han är idag i ett tillfrisknande med hjälp av en öppenvårdsbehandling, NA och praktik. 

Som förälder är det som att kliva in genom helvetets portar när man upptäcker att ens barn 

missbrukar narkotika. Det är skamligt, frustrerande och smular sakta men säkert ner familjens liv 

till att bara handla om droger. Maktlöshet, ångest, ilska och sorg genomsyrar livet.   

Det som har hjälpt min son och vår familj var att vi slutade vara tysta, när vi började berätta för 

andra kom det hjälp och stöd från väntat och oväntat håll. Det är viktigt och många gånger 

avgörande att våga släppa taget och söka hjälp, man klarar det inte ensam. Man behöver stöd 

utanför familjen. Jag önskar att det pratades mer öppet om drogmissbruk och att stigmat runt det  

minskade. För mig är det en sjukdom att vara beroende och man behöver hjälp för att tillfriskna. Det 

är inga konstiga människor som blir beroende och missbrukare, det kan vara någon i din eller min 

familj. 

Att som förälder se sitt barn i ett aktivt missbruk gör ont, förnekelse kan vara ett sätt att hantera det 

men det går inte att vända det ryggen i längden. Ta hjälp och gör det hellre en gång för mycket, du 

är inte ensam även om det kan kännas så, vi är många föräldrar i samma situation.  

Vidare hälsar föräldern detta till din ungdom 

Du har ingen aning om du tillhör de som fastnar i drogernas klor eller om du kan testa och gå vidare 

som inget har hänt. Det är som att spela roulett med livet som insats. Jag har sett baksidan med 

droger och det är ingen eftertraktad miljö att befinna sig i. Det är kallt, det är hårt och det är 

ensamt. Tänk dig för innan så du inte hamnar där. Det är inte en cool plats att vara på. 

Vi finns för er föräldrar och era fantastiska barn och ungdomar, hör gärna av dig; 

Mottagningsteamet på Socialtjänsten 044-13 26 00 (kontorstid) 
Sociala jouren 044- 200 400 (Kvällar, nätter, helger), 
Besök gärna Fältgruppens facebook på Tonårsföräldrar i Kristianstad för info samt för att se när 
de är i tjänst, eller ring 044-136079 
Maria Skåne Nordost 044-13 29 29 
Se tips om hur du pratar med ditt barn om coronaviruset på kristianstad.se/sv/omsorg-och-
hjalp/akut-hjalp/sakerhet-och-krishantering/Coronavirus-covid-19/ 

 
Vi önskar er en härlig höst!  

Drog- och brottsförebyggande rådet Fältgruppen 

Polisen i Kristianstad Maria Skåne Nordost 


