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Nattvandra för ett tryggare Vallentuna! 
 

Fritidsnämnden vill stärka kommunens förebyggande arbete 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 av personal från kommunens fältgrupp. Intresserade 

föreningar åtar sig att nattvandra minst ett tillfälle per helg (fredag eller lördag) fr.o.m. 

24 mars 2023 t.o.m. 14 juni 2023. Samtliga nattvandrare måste vara över 18 år och vid 

varje tillfälle måste minst två personer delta. Obligatoriskt är även att nattvandra 

Valborgsmässoafton den 30 april 2023 samt skolavslutning den 14 juni 2023. 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 extra vuxen som rör dig ute bland ungdomarna i kommunen 

kvällstid. Syftet med att nattvandra är att skapa trygghet genom att vistas ute i 

kommunen. Vidare är syftet att öka vuxennärvaron samt skapa en tryggare och säkrare 

miljö för barn- och ungdomar inom Vallentuna Kommun. En ökad närvaro av trygga 

vuxna minskar risken för skadegörelse, missbruk och våld i våra ungas närmiljö. 

 

Varje nattvandringstillfälle startar klockan 20:00 på fritidsgården Haket i Brottby 
alternativt på fritidsgården Mega i centrala Vallentuna. Där möter kommunens 
Fältgrupp upp och håller en informationsgenomgång samt delar ut nattvandringsvästar. 
Nattvandring sker alltid minst två personer. Ingen får nattvandra ensam. 
Nattvandringen styrs därefter utifrån behov vilket innebär att den sker i olika delar av 
Vallentuna – dock inom rimligt gångavstånd. För de som vill kan det också finnas 
möjlighet att nattvandra i andra delar av kommunen. Detta förutsätter dock att resan 
dit och tillbaka till utsättningsplatsen sker med egen bil eller eget SL-kort.  

 

De flesta som nattvandrare upplever det som 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 den 

som vandrar är försäkrad och den är också en viktig igenkänningsfaktor.  

Vårens nattvandring startar fredagen den 24 mars 2023 och pågår fram t.o.m. den 

tisdag 14 juni 2023.   
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Frågor? kontakta Fältgruppen på tfn 08-587 850 00.  

 

Anmäl din förenings intresse senast den måndag 6 mars 2023 under fliken ansök på 

vallentuna.rbok.se 

 


