Rubrik: Drogproblemen på och kring förskolorna och lekplatsen vid S:t Göransparken
Förslag:
Varje dag när vi ska lämna och hämta vår snart tvååriga dotter på förskolan Gula Villan på Welanders
väg 4 möts vi av narkotikapåverkade personer som rör sig vid lekplatsen i parken nedanför förskolan,
ligger utslagna på parkbänkarna i odlingsparken i direkt anslutning till förskolan, samt hänger utanför
Stadmissionens dagverksamhet på Fleminggatan 115. Under vår dotters första månader på förskolan
var vi med om en rad obehagliga incidenter till följd av missbruksproblematiken i området:
Den 6 augusti besökte vi förskolan Gula Villans gård för att leka lite inför vår dotters inskolning i
slutet av månaden, och möttes då av en stor hög avföring i ett av lekhusen.
I slutet av september kommer en påverkad kvinna fram till oss ett par meter från förskolans grind
och undrar om det snart kommer att gå förbi något barn för hon vill ”spränga något litet”.
Den 9 oktober berättar förskolan att de hittat en kanyl inne på förskolans gård. Händelsen
polisanmäls. I en artikel i Vårt Kungsholmen den 4 november framkommer det att kanylen hittats i
ett barns vante.
Dessa händelser har fått oss att undra vad stadsdelsnämnden gör för att kunna garantera barnens
säkerhet när de leker på förskolans gård och närliggande lekplatser. Att förskolepersonalen samt
personer från stadsdelen söker igenom lekplatsen varje morgon (ofta efter att de första barnen
anlänt och börjat leka på gården, vilket incidenten med den upphittade kanylen visar) räcker
uppenbarligen inte för att komma tillrätta med problemen och för att kunna garantera barnens
säkerhet. Ska det ens behöva vara så att förskolepedagogerna ska behöva starta sin arbetsdag med
att leta kanyler och avföring?
Vi tycker att staden ska ta sitt ansvar och:
1. Stänga förskolans gård så att inga otillbörliga får tillträde till den.
2. Överväger att flytta någon av verksamheterna som samlats i området, som i sig har ett gott och
beaktansvärt syfte men ger en direkt negativ påverkan på säkerheten i barnens närmiljö.
3. Öppna fler sprututbyten i andra stadsdelar i Stockholm för att avlasta närmiljön på Kungsholmen.
Enligt en artikel i Vårt Kungsholmen (11-17 november) passerar 110 personer dagligen sprututbytet,
när det öppnade var det i genomsnitt 30, vilket indikerar att personer som behöver den här
verksamheten tar sig till Kungsholmen.
4. Se till att det alkoholförbud som råder i S:t Göransparken efterlevs.
Något behövs göras så att vi som lever och bor i närområdet kan utnyttja den fina lekpark och
odlingspark som staden tillhandahåller utan att behöva riskera våra barns hälsa.
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