Vil undgå at unges grillhygge
ender i kaos
SPP opfordrer unge og deres forældre til at tage mere ansvar, hvis
der igen i år bliver fest på naturpladserne ved Vandkraftsøen og
andre steder i det fri. Alle der deltager, men især de der spreder
invitationen, har et ansvar for, at festerne ikke ender i druk og
hærværk, der skræmmer øvrige naturgæster væk.
Sidste år fik vi en fantastisk sommer, der indbød til samvær og fest
under åben himmel. Teenagere fra Holstebro benyttede sig af
lejligheden flere gange til at invitere hinanden til mere eller mindre
planlagte fester i det fri – især på opholds- og shelterpladser ved
Vandkraftsøen.
Desværre udviklede en del af festerne sig i en uheldig retning med
druk, slagmål, hærværk og affald. Kommunen brugte mange
ressourcer på at renovere og rydde op efter de unge grupper, så
turister, naboer og andre, der nyder Storå-miljøet igen fik lyst og
mod på at bruge området.
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Sidste år kontaktede SSP nogle af de unge, som havde indkaldt til
festerne. De unge var overraskede over, at deres venners venner havde spredt invitationen til så mange –
så det der var tænkt som sommerhygge endte som ødelæggende kaosparty.
– Festerne var ofte fyldt med alkohol og gik over gevind for en del af grupperne. Vi så mange deltagere helt
ned til 7. klasse i forbindelse med de ukontrollerede fester, der måske i invitationen gik på grillhygge og
lejrbål, men som efterlod et ufatteligt svineri og ødelæggelser på offentlige arealer”, siger Jon A. Jørgensen,
SSP-koordinator i Holstebro Kommune.
Vil undgå gentagelse
Selvom sommervejret venter lidt endnu, ser han sidste års tendens spire frem igen:
– Vi har desværre allerede i år haft en del hærværk og svineri på offentlige arealer og institutionslegepladser, som følge af unges indtagelse af alkohol. Og en af invitationerne til sommerfesterne på søbredden er
allerede oppe på 300 deltagere på Facebook, som typisk er det medie, hvor de unge tilmelder sig. Derfor
fortæller vi nu forældrene, hvad det muligvis er, de bakker op om, når de giver deres børn lov til at deltage.
– Vi vil ikke stoppe festerne, men ridse principperne op for aktiviteter på offentlige arealer og opfordre
forældrene til at være mere synlige i det grønne festmiljø – mange af dem henter og bringer jo alligevel
deres børn på stedet. De unge ved godt, når den er gal med druk, hærværk, vold og svineri, men de der
inviterer, har et særligt ansvar – ligesom til en privat fest, siger Jon A. Jørgensen.
Han fortæller, at hvis deltagerantallet overstiger 30 personer, skal de, der inviterer ansøge om tilladelse hos
Teknik og Miljø i Holstebro Kommune og sørge for at området er i samme stand og ryddet op, inden de
forlader stedet.
I løbet af de kommende uger laver SPP aftaler med relevante overbygningsskoler for at sætte fokus på
emnet og hensynet til omgivelserne. Forældre til kommunens folkeskoleelever får snart information på
ForældreIntra med gode råd og henvisninger til reglerne.
SSP, der er et samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politiet, håber at skabe større
forældreansvar omkring de unges indtagelse af alkohol, og mere opmærksomhed på de unges invitationer
via sociale medier. Og ikke mindst at forældrene fortæller hinanden, hvad de observerer omkring børnenes
adfærd og trivsel.
SSP opfordrer forældre, til de der inviterer, til at besøge festen, for at se hvordan det spænder af – alternativt selv at afholde fest for unge på privat grund.
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