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Vårgård är vår gård! 

  
En viktig fråga för styrelsen är att förvalta våra byggnader och mark, på 
ett bra och långsiktigt sätt men lika viktigt är det att stärka gemenskapen 
inom vår bostadsrättsförening genom att främja fritidsverksamheten inom 
föreningen. Det här framgår närmare av den så kallade 
ändamålsparagrafen (nr 2) i våra stadgar.  
  
Vårgård är en viktig och på flera sätt central del i det.   
  
En gemensamhetsyta - som vi boende fritt kan använda under ordnade 
former, med hänsyn tagen till renlighet (håll snyggt), natur, grannar och 
på eget ansvar - är ett sätt ifrån styrelsens sida att medverka till att 
ytterligare stärka gemenskapen för att vi boende ska och kunna ha det 
trevligt tillsammans.  
  
Det var sammanfattningsvis det som styrelsen ville berätta i 
medlemsinfon i juni 2019.  
  
Vi fick en reaktion och ett tråkigt besked om otillåtna aktiviteter 
vid Vårgård  
  
Vårgård är som sagt "Vår Gård!" men enligt en skrivelse till styrelsen i juli 
2019, som hade skrivits under av ca 53 boende i föreningen, så menar 
man att det vid Vårgård pågår drogaktiviteter och att Vårgård har blivit en 
samlingsplats för ungdomar - både ifrån vårt område och ungdomar som 
kommer hit på mopeder - och att det enligt klagomålen både pågår 
användning och försäljning av narkotika.  
  
Av detta skäl är man enligt skrivelsen till styrelsen emot att införskaffa de 
bänkar, bord, papperskorgar samt gemensam grill som är avsedda att 
göra det trevligare vid Vårgård, då med motiveringen att det skulle 
förvärra problemen med de olagliga och - som nämns i skrivelsen - de 
störande drogrelaterade aktiviteterna.  
  
Men vi ska absolut inte låta Vårgård och vårt gemensamma vara någon 
annans gård!  
  
Gemensamhetsyta och drogproblem är två skilda frågor  
  
Vi boende i HSB Brf Åbylund ska givetvis ha rätt att få göra trevliga saker 
tillsammans på ett klokt och omdömesgillt sätt och vet var gränsen går 
så att man inte stör sina grannar.  
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Vi boende behöver också gemensamt verka för att våra ungdomar - om 
man har hamnat på fel väg - får chansen att tänka om och tänka rätt om 
man nu är inne på det farliga narkotikaspåret.  
  
Vi har med anledning av den skrivelse vi har fått, blivit 
uppmärksammade på en oerhört viktig fråga - men fortsatt är det en 
gemensam fråga för oss alla i HSB Brf Åbylund att nu ta tag i.   
Vi i styrelsen ber om allas hjälp med detta så att vi både får fina 
ungdomar här, i våra omgivningar, bland deras kompisar och att vi får ha 
en trevlig gemensam samlingsplats med grillmöjlighet vid Vårgård.  
  
Låt oss hjälpas åt – Polisen stödjer oss att stödja den rätta vägen  
  
Vi i styrelsen har varit i kontakt med kommunpolisen i Haninge som 
stödjer oss genom hjälp till självhjälp.   
  
Polisen/kommunpolisen prioriterar att ta tag i situationer för att förebygga 
kriminalitet.  
  
Kom ihåg att kontakta Polisen är inte att skvallra, det är att medverka till 
att just förebygga det som senare kan bli tyngre och tyngre kriminalitet 
utan återvändo.  
  
Polisen är dock nästan helt beroende av att få reda på om, när och var 
det pågår olagliga aktiviteter. Både användning och försäljning av 
narkotika är olagligt.   
  
Därför vill Polisen att man anmäler den här typen av olaglig verksamhet 
till dem eftersom det runt narkotikaverksamhet oftast finns tyngre 
kriminalitet och att man därför inte onödigtvis ska ingripa själv.  
  
Ring Polisen på 114 14 och anmäl dina iakttagelser men ser du 
pågående narkotikaanvändning, narkotikaförsäljning eller något annat 
pågående brott, så ring 112 för snabbare svarstid och action.  
  
Du kan även anmäla anonymt på polisen.se   
  
Polisen tar vidare kontakt med såväl föräldrar som sociala myndigheter 
om de påträffar ungdomar som håller på med narkotika. De gör det som 
sagt i första hand för att försöka få till en positiv vändpunkt innan det är 
för sent.  
  

http://polisen.se/
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Låt oss nu hjälpas åt både med att indirekt stödja och i tid försöka rikta 
upp ungdomar som har kommit på glid och se det som en viktig fråga 
samt - som en annan viktig fråga - att vi har det trevligt tillsammans med 
allt vårt gemensamma i HSB Brf Åbylund!  
  
Är vi alla aktiva med att kontakta Polisen, så blir det inte längre 
intressant att ha en olaglig verksamhet vid Vårgård när de vet att Polisen 
har det här "under luppen”. Förhoppningen är naturligtvis att det här inte 
bara flyttar vidare, utan blir ett slut på det här och att ungdomarna hittar 
en bättre väg i livet.  
  
Det är av yttersta vikt att alla som ser något olagligt eller skumt 
polisanmäler detta, varje gång man ser det. Om bara en ringer så finns 
risken att Polisen ser det som ”en gnällig person”, men om vi alla ringer 
varje gång, så fort vi ser något så får Polisen en mycket bättre bild om 
omfattningen och allvaret.   
  
Så hjälps åt! Kontakta Polisen!  
Låt alltså Vårgård vara "vår gård" - med gemensamhetsyta!  
  
Det är också viktigt att alla boende med ungdomar informerar sina unga 
familjemedlemmar om att sådant här inte får fortgå, förklara riskerna och 
problemen, få våra unga boende att förstå att visa hänsyn till alla boende 
och till området.  
Vi har under en tid haft ganska mycket problem med nedskräpning, 
fimpar slängda överallt, klotter och skadegörelse, runt Vårgård och 
lekparken.   
Om det dessutom pågår narkotikahantering kring dessa områden så är 
det mycket allvarligt och illa för alla oss som bor här. Så var 
uppmärksamma på era ungdomar och prata med dem. De kanske vet 
vilka det är som hänger här. Det är en information som Polisen kan ha 
mycket nytta av.  
  
Det är så synd att det är ungdomar som vistas i vår lekpark på kvällar 
och nätter, lekparken är ju avsedd för våra lite mindre barn. Vi ser inga 
problem om ”större barn” (från Åbylund) är där och leker.   
  
Problemet uppkommer om man vistas där för att röka eller förstöra. Eller 
om många ungdomar från andra delar av Västerhaninge håller till i 
lekparken på sena kvällar och nätter, för andra aktiviteter än lek som den 
är avsedd för.   
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Vi har fått en hel del skadegörelse och nerskräpning i vår nya fina 
lekpark.   
  
Ser ni ”stora barn” som håller till på lekplatsen så säg till dem att där 
skall de inte vara. Känner att det är otryggt att säga till dem så kan ni 
alltid ringa Manison (telefonnumret står på alla skyltar) så kan deras 
bevakningscentral titta i kamerorna, göra utrop i högtalarna och vid 
behov skicka ut väktare.   
  
Vi är otroligt starka tillsammans! Så låt oss hjälpas åt att 
hålla Åbylund tryggt, trevligt, rent och snyggt.   

 


