Tips vid föräldravandring
Föräldrarepresentanter delar in klassen enligt schema, mall finns på FFM:s hemsida, och distribuerar det till
samtliga föräldrar i klassen.
Passen delas upp i två-timmars pass. Första passet är kl. 21.00-23.00 och det andra mellan kl. 23.00-01.00.
Gå i grupper om minst tre personer. Observera att man själv utser ersättare om man inte kan gå angiven tid.
Föräldravandringarna startar och slutar utanför Mälarhöjdens T-bana. Eventuella händelser eller annan
information rapporteras till nästa grupp.
I tunnelbanespärren finns en svart väska (det är inte alltid att spärrvakten vet om detta, men väskan finns i
ett av skåpen i spärren), i den förvaras vita vandringsvästar som är bra att bära under vandringen för att öka
synligheten här finns även skolkatalog och skolfotoalbum. I skolkatalogen finns, förutom
hemtelefonnummer till barnen, även mobilnummer till fältassistenterna, som gärna vill veta vilka som är
ute och vandrar och kan hjälpa till om något händer.
Tips: Lägg in telefonnummer i listan nedan i era mobiler!
Beroende på årstid och väder kan man fördela vandringen på lite olika sätt. Under fint väder, vår och tidig
höst, är det bra att även täcka upp mer "avsides" platser så som Lögarberget, Eoshälls gård, Klubbensborg
och Kanotklubben. Året runt är Pärlans skolgård, Hattis, Kroppås och förskolorna längs Selmedalsvägen,
Bofinksparken och gamla spårområdet populära tillhåll som behöver besökas.
Håll uppsikt på eventuell langningsverksamhet. Ser ni misstänkta bilar som cirkulerar i området – kontakta
polisen!
Cirkulera/vandra/besök särskilt följande platser:
• Mälarhöjdens T-banestation - träffpunkten för många ungdomar och en plats det är bra att ha
mycket närvaro vid.
• Mastberget - berget ovanför T-banan. Även själva taket till T-banestationen.
• Pärlans innergård - där är det populärt att sitta. Besök gärna innergården flera gånger.
• Förskolorna längs Selmdalsvägen, gå in på gårdarna där sitter ofta ungdomar.
• Promenadvägar längs Mälaren - Speciellt sommarhalvåret!
• Ankringen - udden nedanför Eolshäll där skylten "Ankring förbjuden" finns. Speciellt
sommarhalvåret!
• Skolområdet och diverse olika små parkområden tex vid förskolan Toppen.
• Bofinksparken och längs gamla spårvagnsområdet.
• Lögarebergets Montessoriskola skolgård och omgivning.
• Svedenskolans skolgård, Mälarhöjdsvägen 23.
Ta en kopp kaffe fredag kväll på Hägerstens ungdomsgård vid Axelsbergs torg. Den ligger på baksidan av
ICA-huset. Fredagar är det öppet kl. 19-23. Lördag är det stängt. OBS: Läs vidare på sida 2
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Speciella datum
Specialvandringar så som Valborg och skolavslutningar kräver lite speciell uppdelning.
Till Valborg har vi fått information från polis och fältassistenter om att ungdomar startar firandet tidigt,
innan föräldrarna kommit hem från sina arbeten. Ni som har möjlighet, håll utkik på vad som händer i
Mälarhöjden mellan kl 16-18. Tänk särskilt på att mellan kl. 23-24 är det riktigt många ungdomar ute och
de flesta vuxna gått hem efter firandets slut.
Tips: Lägg in telefonnummer i listan nedan i era mobiler!
Telefonnummer och e-postadress till fältassistenterna
Joana Peixoto Noya Öberg, 076-122 23 71, joana.peixoto.noya.oberg@stockholm.se
Johanna Håkansson, 076-122 23 55, johanna.hakansson@stockholm.se
Tommy Hedström, 076-122 33 70, tommy.hedstrom@stockholm.se
Andra telefonnummer som är bra att ha:
OBS! vid pågående brott ring 112
Polisen: 114 14
Polisens yttre ungdomsgrupp/samverkan söderort: 0725-862 212
Maria ungdom akut: 08-123 474 15, Maria ungdom rådgivning: 08-123 474 10
Hägerstens Ungdomsgård (Axelsberg): 08-646 17 15
Hövdingagården (Aspudden): 08-18 37 39
Fruängens Ungdomsgård: 08-88 21 02
SISAB-gruppens Bevakningstjänst (vill ha info om eventuell vandalisering, klotter, med mera, på
skolbyggnader): 08-619 50 00
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