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Kære forældre til børn og unge i Herfølge- og Holmebækområdet.

Velkommen tilbage i skole og SFO/klub.
Sommeren har i år vist sig fra sin gode side vejrmæssigt, og det har givet mange dejlige sommeraftener. De unge har derfor også brugt det offentlige rum som mødested, og det har vi kunnet
mærke meget tydeligt på godt og ondt. At unge mødes i positive fællesskaber og hygger sig, er en
del af et godt ungeliv. Det støtter vi meget gerne. Vi har dog over sommeren været udfordret af, at
ikke alle unge har opført sig hensigtsmæssigt.

Som I måske har bemærket, har bl.a. TV-Lorry, Dagbladet, sociale medier, lokalpolitikere etc. haft
fokus på Holmebækområdet hen over sommeren.
Baggrunden er bl.a., at en pige beklageligvis skar sig på et glasskår som følge af alt for mange
knuste flasker på området omkring Bålhuset ved Holmebækskolen. Netop dét område har været
plaget af store mængder efterladt affald som f.eks. flasker, pizzabakker, dåser og plastik. Området
har over en længere periode været brugt som mødested for unge i weekender samt i de sene aften- og nattetimer, og har ligeledes været plaget af en del støj (høj musik) til gene for naboerne,
hvorfor nogle har valgt at politianmelde det. Beboere har oplevet, at der er blevet kravlet på tagene
og at tagsten er blevet smidt ned på jorden
Herudover kan vi oplyse, at der er brændt huller i trampolindugen, så trampolinen desværre ikke
længere kan bruges.

Vores oplevelse lige nu er dog, at der de seneste uger har været en tendens til mere ro på området ift. resten af sommeren. Om det skyldes den megen bevågenhed fra bl.a. medier, Gadeplans
opsøgende indsats, en øget patruljering fra politiets side, eller at Junior- og ungdomsklub, skole og
fritidsinteresser er genåbnet vides ikke. Måske er det en kombination!
Vi håber, at den tendens må vare ved, så området kan blive brugt i mange af døgnets timer på en
måde, så vi alle kan være her.

Vi er helt overbeviste om, at mange af jer har snakket om situationen derhjemme,- og tak for det!
Vi opfordrer jer til at fortsætte dén dialog, og meget gerne med en positiv tilgang. Med udgangspunkt og afsæt i, at det nu er blevet meget bedre, ønskes der fortsat at holde fokus på, hvordan
den positive tendens kan fortsætte med alles hjælp.

Med venlig hilsen SSP – samarbejdet på,
Herfølge skole
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