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Hej,
Har kommer ett medborgarforslag fran fyra mammor som bor i Ragsved. Vi tycker att det ar dags att
stadsdelen ser nagot at de unga vuxna mellan 19 och 25 ar i Ragsved och Hagsatra som inte har nagon
svsselsattning, eller nagonstans att vara pa under fr.itiden. De ungdomar som har fyllt 19 blir utestangda
fran fritidsgarden och hanger istallet i parker och i Ragsveds centrum.
Vi som mammor viii starta en forening och for att ha en lokal dar ungdomarna kan samlas och gora
aktiviteter tillsammans. Den lokalen kommer att fungera som ett alternativ till parkerna och gatorna dar
ungdomarna hanger nu. I lokalen skulle vi anordna fritidsaktiviteter som till exempel att-bjuda in forelasare
som kan fungera som forebilder for ungdomarna. Foraldrarna skulle vara delaktiga i foreningen och aven
vara pa plats i lokalen varje dag.
Vi ar ute och nattvandrare pa fredag- och lordagskvallarna, men upplever det som lonlost eftersom
ungdomarna forflyttar sig nar vi kommer dit dear. Om vi kommer till Ragsved aker de till Hagsatra, och om
vi aker efter dem till Hagsatra aker de tillbaka till Ragsved. Vara ungdomar behaver meningsfulla
svsselsattnlngar och en meningsfull fritid. Viar orollga att de kommer langre och langre bort fran
sarnhallet genom att vara ute pa natterna och sova pa dagarna och att deras yngre syskon, som har dem
som forebilder, kommer att ga samma vag,
En lokal i om rad et dar dessa ungdomar och unga vuxna skulle kunna vara ar ett satt att bryta denna onda
cirkel. Vi som mammor har stor kunskap om vad dessa ungdomar behaver och ar beredda att lagga tid och
kraft pa att hjalpa dem. Men vi behaver stod fran er politiker. Har ni mojllghet att hjalpa oss med en lokal
dar vi kan samla vara ungdomar for att fa bort dem fran gatornas och centrum?
Med vanliga halsnlngar,
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