Nattvandra för ett tryggare Vallentuna!
Fritidsnämnden vill stärka kommunens förebyggande arbete mot alkohol, droger och
våld och samtidigt öka samarbetet mellan kommunens offentliga och ideella aktörer.
Nämnden kan därför bevilja ett extra stöd till de föreningar som åtar sig att nattvandra
under en termin.
Nattvandringen samordnas och leds av personal från kommunens Fältgrupp.
Intresserade föreningar åtar sig att delta med minst två vuxna personer vid minst tre
tillfällen i september, fyra tillfällen i oktober, fyra tillfällen i november samt tre tillfällen
i december. En ersättning om 10 000 kr betalas ut efter avslutad termin om uppdraget
genomförts enligt upprättad överenskommelse.

Vad innebär nattvandring?
Som nattvandrare är du en vuxen person utomhus i kommunen. Huvudsyftet är att
skapa trygghet genom att synas och finnas till hands i miljöer där ungdomar rör sig. En
ökad närvaro av trygga vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra
ungas närmiljö. Nattvandringen sker inte bara i centrala Vallentuna utan även på andra
platser i kommunen.
Varje nattvandringstillfälle startar klockan 19:30 med en informationsträff på Haket i
Brottby, alternativt klockan 20:00 på Nova ungdomens hus i Vallentuna. Då möter
kommunens Fältgrupp upp de nattvandrare som anmält sig och håller en genomgång
inför kvällens vandring samt delar ut nattvandringsjackor. Vandringarna pågår sedan
fram till klockan 23:00 i Brottby samt 23:30 i Vallentuna.
De flesta som nattvandrar för första gången upptäcker att det är både spännande och
roligt. Våra nattvandrare blir ofta mycket positivt bemötta ute i kommunen av både
ungdomar och vuxna. Det finns inga ”måsten” som nattvandrare förutom att ha på sig
den röda nattvandringsjackan under hela den tid som vandringen pågår. Jackan
innebär att du som vandrar är försäkrad och den är också en viktig igenkänningsfaktor
för ungdomar och andra vuxna som du möter ute.
Höstens nattvandringstermin startar fredagen den 9 september 2016 och pågår sedan
varje fredag och lördag till och med den 17 december 2016. Att delta på uppstarten den
9 september är obligatoriskt för samtliga föreningar som åtar sig uppdraget.
Deadline för anmälan av din förenings intresse är onsdagen den 31 augusti.
För att anmäla intresse eller för övriga frågor, kontakta Fältgruppen via
faltgruppen@vallentuna.se
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