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Syftet med news 4 U är att
på ett enkelt sätt presentera here 4 U:s verksamhet; vad som är på gång,
vad vi gjort och hur det
gick.

Under påsklovet vecka 15 var here 4 U nere på stan återigen. Detta var fjärde året som insatsen genomfördes. Bakgrunden till att vi är nere på stan på lovet är önskemål från handlare nere i city, som uttryckte en oro när många lediga ungdomar kommer ner på stan på sin
ledighet. Here 4 U planerade ”på stan” tillsammans med ungdomspolisen och Västerås
Brottsförebyggande Råd. Medlemmarna har som uppgift att närvara, informera och observera. De ska aldrig utsätta sig för fara, utan vid incidenter kalla på polis eller andra vuxna.
Ca 50 medlemmar från 10 olika skolor brukar delta, och aktiviteten är mycket uppskattad av
handlare, allmänhet och medlemmarna själva!

Vi räknar med att skicka ut
4-6 brev/år.
Allt via mailen:
think green!

Läs gärna mer om here 4 U
på www.here4u.se
Gilla oss på

here 4 U tillsammans med ungdomspolis Christer Öhrlund

here 4 U vinner pris
I mitten av mars fick vi besked om att vi erhållit Emerichfondens hedersvåldspris. Vi är mycket stolta över denna utmärkelse!
Vi vann priset utifrån den toleransutbildning vi genomför tillsammans med 10
ungdomar från olika skolor.
Emerichfonden är en kraft mot våld och intolerans. Fonden startades av Emerich
Roth, överlevande från Auschwitz, med syfte att stödja ungdomar och organisationer som arbetar för ett samhälle där alla respekteras och involveras.

Om det är något speciellt du vill
ska belysas i detta medlemssblad,
om du har några frågor eller om
du vill ha mer information om
föreningen, kontakta:
ordförande
Therese Ankréus tel.070-7672308
therese@here4u.se
kassör
Nicklas Wennersten tel.021-20402
nicklas@here4u.se

Here 4 U
making a difference!

Tack för att just Du
som medlem stöttar och tror
på here 4 U!

www.here4u.se
bringing young people forward!

