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Håller du på
att missa
något viktigt?
Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk.
Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det
är inte hela världen, det mesta du ser på teve går i repris. Det gör däremot inte
dina barns liv. Unga behöver oss vuxna. Vi har ju en gång själva varit unga och vet
att det kan vara lite knepigt ibland.
Byt ut tuppluren i tevesoffan för några timmars nattvandring så slipper du
missa något viktigt som är på riktigt.
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Villagatan 13 A, 1 tr, 114 32 Stockholm
Telefon: +46 (0) 8 50 66 55 80
e-post: info@nattvandring.nu

SID
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden
stiftelse som arbetar för att utveckla, stödja och främja
nattvandring i hela landet.
SID
E.ON och Skandia är två stora företag i Sverige. Därmed
också företag som starkt påverkar vårt samhälle. Tillsammans
startade företagen nattvandring.nu året 2008.
SID
Den 8 oktober förra året startade den ideella organisationen
Donationer i Malmö med ett syfte – att hjälpa behövande i Malmö.
SID
En svensk kommun med drygt 60 000 invånare, nästan i
mitten av landet. Här träffas fyra vuxna och tre ungdomar runt ett
bord och samtalar om fritid, alkohol, droger och nattvandring.
SID
Vi möter Ulf Bingsgård i Rådhuset Trelleborg, tillsammans med Katrin Johansson från nattvandrarna Trelleborg.
SID
Är ditt parti engagerat? – så tycker politikerna om
nattvandring.
SID
Brottsförebyggande Centrum I Värmland firar 20 års
jubileum. I dag har man cirka 30 medlemsorganisationer.
SID

Närhet–
förståelse–
respekt
MED DE TRE orden tänkte vi hälsa dig välkommen till stiftelsen nattvandring.nu
och denna informationsbilaga. Vår förhoppning är att du skall få inspiration, förståelse och längtan att ta på dig en röd jacka och gå med någon av alla våra lokala
nattvandrargrupper på en nattvandring. Eller kanske starta en egen lokal grupp
på just din ort.
Vi vet hur det är. Hela livet handlar om en kamp om tiden. Att få tiden att räcka
till för jobb, vänner, nöjen och föräldraskap. En ekvation som många gånger
känns svårlöst. Men, tänk att mycket av det du idag prioriterar går i repris som
till exempel tv-programmet och vännerna på middag kan vi kanske ta nästa helg.
Men dina barn, våra barn och ungdomar går aldrig i repris.
BARN OCH UNGA är vår framtid brukar vi ju säga, men de är här och nu. Det är här
och nu vi skall ge förutsättningar för framtiden, nu vi skall finnas till hands, vara
föräldrarna och de vuxna som bryr oss, som hjälper, råder, skyddar, medlar och
kanske är en tröst i natten.
Vi vet att många barn och ungdomar i dag saknar vuxna kring sig, lever i en situation där man inte vill vara hemma, man dras till gänget, man följer strömmen
istället för att få växa upp i en trygg och stabil miljö.
Genom de år vi nattvandrat har vi mött många unga som saknat vuxna. Att då
finnas där för samtal, kanske trösta, medla, hjälpa med kontakt till någon myndighet, ge en kram, en klapp på axeln – ja, det är något man tar med sig genom hela
livet. Det där mötet där du vet att du gjorde något som hjälpte. Det glömmer man
aldrig.
FLERA AV DE ungdomar man mött som nattvandrare har sedan hört av sig när de

blivit äldre. Kanske har de själva fått familj och barn. Nu säger de: ”Tack för du
hjälpte mig. Tack för att du såg mig. Tack för att du lyssnade på mitt rop på hjälp.
Jag lovar dig, jag kommer också nattvandra när mina barn blir lite äldre.” Då känner man glädjen och får ytterligare förståelse för den insats man gör.
Att engagera sig i dag är att förvalta nutiden inför framtiden och framtiden är
våra barn.
Då är kanske vår önskan inte för mycket – att du tar fyra eller åtta timmar per år
av årets cirka 8 700 timmar till något av det dyrbaraste vi har, våra barn och ungdomar, för vår framtid i nutid.
Det finns alltid en röd jacka till dig också. Du kan göra skillnad. Vi ses.
STYRELSE OCH KANSLI
STIFTELSEN NATTVANDRING.NU

Sjöpolisen och nattvandring. Hur hänger det ihop?

Våra partners:
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Över 200 lokala nattvandrargrupper – vilken är närmast dig?
Inom stiftelsen nattvandring.
nu finns det i dag över 200 lokala nattvandrargrupper från
Ystad i söder till Arvidsjaur i
norr.
Men det behövs ännu fler
lokala nattvandrargrupper
runt om i landet. Målet är ju
att nattvandring skall finnas

på varje ort. För ju fler vuxna
som vistas på gator och torg,
desto tryggare samhälla får vi.
Via vår webbsida nattvandring.nu kan du söka och se
om det på ”din ort” finns en
lokal nattvandrargrupp. Skulle din ort inte finnas med kanske du är intresserad av att få

igång nattvandring och då tar
du kontakt med kansliet på
nattvandring.nu, så hjälper vi
dig på bästa tänkbara sätt.
Att starta en lokal nattvandrargrupp är inget krångel.
Ingen medlemsavgift, årsavgift eller krav på att ni måste
vara en formell förening. Hur

ni vill driva gruppen avgör ni
själva.
Det finns alltid en röd jacka
för dig också – oavsett om du
ansluter till en befintlig grupp
eller startar upp en ny lokal
nattvandrargrupp.
Ditt engagemang gör skillnad – vi ses.

Vad kan och vill ditt företag bidra med?
Samhällsengagemang blir allt
viktigare i de affärsmässiga
relationerna. De flesta större
företag har idag ett samhällsengagemang i någon form,
kanske där man även engagerar personal och kunder.
Men, det är lätt att glömma närheten, vad
som sker på gatan utanför under kvällen,
natten eller till helgen.
Man kan lätt glömma att barnen är
framtiden, här och nu, och detta måste vi
värna och förvalta.
Utan stiftarna E.ON och Skandia samt
våra partners hade inte verksamheten
funnits och inte heller utvecklats till vad
den är idag. Alla partners bidrar på sitt
sätt till att varje lokal nattvandrargrupp
kan bedriva sin verksamhet enkelt,
tryggt och stabilt.

Men, vi ser självfallet gärna att fler
ansluter sig som partners till stiftelsen
nattvandring.nu och bidrar till ett lugnare och tryggare samhälle för våra barn
och ungdomar.
ATT VARA PARTNER TILL nattvandring.nu

innebär att man på överenskommet sätt
bidrar till verksamheten. Det kan handla
om ekonomiskt stöd, materiellt stöd, pro
bono-stöd eller annat sätt som kan vara
av intresse.
Alla partners har ett långsiktigt avtal
med nattvandring.nu. Som partner får
du information om verksamheten, deltagande på partnerträff där alla partners
möts för att ni skall lära känna varandra och kanske hitta nya gemensamma
kopplingar på ett eller annat sätt.
SOM PARTNER HAR MAN OCKSÅ möjlig-

het att delta vid olika aktiviteter, få föreläsningar kring nattvandring i samband

med till exempel personalevent, kundoch leverantörsdagar och så vidare.
Man uppmuntrar sin personal att vara
delaktiga i nattvandringen och att starta
grupper där det saknas. Ett partnerskap
med nattvandring.nu skall gagna alla
parter – men framför allt barn och ungdomar, vår framtid, här och nu.
”VI FÅR MÅNGA FÖRFRÅGNINGAR om
sponsring och tyvärr tvingas man oftast
säga nej. Men att vara partner till stiftelsen nattvandring.nu kändes naturligt
och positivt. De gör ett fantastiskt arbete
runt om i landet och vi har även haft föreläsning för personalen för att skapa mer
förståelse för hur viktigt det är med nattvandring. Vi har genom åren stöttat nattvandringen och nattvandring.nu sedan
2008. Vi valt att arbeta helt idéelt och
vi är en av många partners, men också
stolta över att vi fått möjligheten.” säger
Robert Enestedt, vd på Slash X.

”NÄR VI FICK FÖRFRÅGAN från nattvand-

ring.nu överlät vi beslutet till vår personal. Då de flesta är småbarnsföräldrar
var det säkerligen många tankar som dök
upp och valet blev enkelt. Vi är idag en av
flera stolta partners till stiftelsen nattvandring.nu och alla inom företaget bidrar på sitt sätt i det arbete vi utför – helt
ideellt,” säger Anders Hasselstrand, vd
Klirr Stockholm.
VILL DU PRATA EVENTUELLT partnerskap

med oss – ta kontakt med oss via mail:

JANNE@NATTVANDRING.NU

eller ring till kansliet och prata med:
JANNE LUNDHOLM/KOMMUNIKATIONSANSVARIG.

Ett helt förutsättningslöst första sammanträffade kan inte vara fel.
VÄLKOMMEN – VI HÖRS OCH SES.
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Vi finns där
ungdomarna är
Nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden
stiftelse som arbetar för att
utveckla, stödja och främja
nattvandring i hela landet.
VÅRT MÅL ÄR att värna om ungdomars

bästa på ungdomars egna villkor och
därigenom skapa förtroende och dialog
som annars inte är möjlig. Just genom att
bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt
och förståelse för deras situation. Detta
samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och
droger samt gatuvåldet och därigenom
möjliggöra ett tryggare samhälle för oss
alla.
Verksamheten drivs också så att det, så
långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandrargrupperna, det
vill säga inga medlemsavgifter. Stiftelsen
tillhandahåller jackor, försäkring, trycksaker med mera – helt utan kostnad.
Stiftelsen nattvandring.nu är en nonprofit stiftelse med kansli placerat i
Stockholm.
Stiftelsens säte är Malmö och som
stiftelse granskas man av extern revisor
samt Länsstyrelsen.
Stiftelsens ordförande och styrelseledamöter kommer från näringsliv och
partners.
Ingen ersättning utgår till styrelsens
ordförande eller ledamöter.

Historia
ÅR 2006 BÖRJADE ARBETET med att ta
fram en grundidé till det som skulle bli
nattvandring.nu.
I februari 2008 beslutade E.ON att gå
in som partner till den då tänkta ekonomiska föreningen nattvandring.nu.
Då försäkringsfrågan var av vikt föll det
sig naturligt att tillfråga Skandia, som sedan 1993 har stöttat nattvandringen med
just försäkring. Från Skandia såg man det
som positivt med ett nytänk och beslöt
att gå in som ytterligare partner i verksamheten.
I samband med detta var parterna
överens om att E.ON och Skandia då
skulle bilda en stiftelse och överta
både koncept, varumärke och verksamhet.
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Stiftelsen nattvandring.nu bildades av
E.ON och Skandia – på initiativ av Vera
Dordevic och Janne Lundholm.
Stiftelsen skriver avtal med grupper
och föreningar som vill verka för nattvandring på lokal nivå, runtom i Sverige.
Med målet att nya nattvandrargrupper skall startas erbjuder nattvandring.
nu jackor, försäkring, föreläsningar,
materialstöd, utbildningar med mera
för lokala grupper, skolor, idrottsföreningar och föräldra- eller skolråd med
flera. I förlängningen hoppas vi att det
skall finnas vuxna som nattvandrar i
varje stad och större tätort i hela Sverige.

Filosofi
NATTVANDRING.NU är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som arbetar för
att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet.
Vårt mål är att värna om ungdomars
bästa på ungdomars egna villkor och
därigenom skapa förtroende och dialog
som annars inte är möjlig. Just genom att
bygga jämnbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt
och förståelse för deras situation. Detta
samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och
droger samt gatuvåldet och därigenom
möjliggöra ett tryggare samhälle för oss
alla.
Verksamheten drivs också så att det,
så långt det är möjligt, skall vara helt
kostnadsfritt för nattvandrargrupperna,
d.v.s. inga medlemsavgifter.

Uppbyggnad
VÅR ORGANISATION BESTÅR AV en sty-

relse (oarvoderad) samt anställda på
kansliet som stödjer de befintliga grupperna ute i landet. I nuläget har vi över
200 nattvandrargrupper.
Verksamheten startade offentligt 8
april 2008 och vid detta tillfälle fanns
inga nattvandrargrupper inom nätverket. Målet var 100 nattvandrargrupper
under det första verksamhetsåret, d.v.s.
april 2008 – april 2009. Men redan den
18 september 2008 anslöt sig den 100:e
gruppen.
Under 2009 deltog drygt 19 000 vuxna

i nattvandring inom stiftelsen nattvandring.nu och 2013 hade det stigit till drygt
28 000 vuxna.
Vårt mål är att det ska finnas vuxna
som nattvandrar i varje stad och större
tätort i Sverige.

Vision
SKAPA TRYGGHET I SAMHÄLLET, genom

vuxenengagemang, särskilt för barn och
ungdomar i det offentliga rummet.

Tre enkla
principer

1

Enkelt

Vi har inget krångligt medlemskap för
våra lokala nattvandrargrupper. Det
innebär att man inte betalar någon medlemsavgift, har årsmöten eller andra konstigheter. Varje lokal nattvandrargrupp
tecknar ett tydligt men enkelt nätverksavtal vilket är helt kostnadsfritt - men ger
så mycker mer.

2

Tryggt

3

Stabilt

Genom tecknat avtal erhåller man nödvändigt material samt är försäkrade till
och från nattvandring samt under nattvandring – allt kostnadsfritt.
Stiftelsen och våra partners gör att verksamheten är trygg och säker samt att
verksamheten granskas av extern revisor
och Länsstyrelsen.

Genom stiftelsen nattvandring.nu,
kansliet och partners garanteras en stabil
och framtidssatsande verksamhet.
Varje lokal nattvandrargrupp kan ägna
sig åt att nattvandra och utveckla sin
egen verksamhet med eller utan hjälp
och stöd från det centrala kansliet.
Varje grupp är dock skyldig att ta del
av information som sänds ut via mail, besvara enkäter samt vårda tillhandahållet
utlånat material.

Mission
STIFTELSEN NATTVANDRING.NU SKA ge

möjligheter till att förstärka och stärka
föräldra- och vuxenansvaret i samhället.

Värderingar
VÅRA VÄRDERINGAR SKALL genomsyras av:
n engagemang
n förtroende
n trygghet

Förutom detta skall en värdig och jämställd människosyn ligga som grund för
verksamheten, oavsett hudfärg, religion,
sexuell läggning, etnisk- eller kulturell
bakgrund.

Nattvandring
är att bry sig
UNGDOMAR SOM VISTAS UTE på helgkväl-

lar och nätter behöver ofta ha fler vuxna
omkring sig. Vi finns där ungdomarna är,
fullt synliga och tillgängliga på gator och
torg.
Vi skapar förtroende och trygghet genom att ställa upp för ungdomar som
behöver stöd. Det kan handla om att
lyssna, medla, plåstra om eller bara låna
ut mobilen.
Nattvandrare skapar viktiga vuxenrelationer till ungdomar i olika situationer.
Även den som normalt har det tryggt
och bra hemma kan tillfälligt hamna i
situationer där man behöver ditt stöd.
Andra kanske helt saknar trygga vuxna i
sin tillvaro.
Sammantaget leder din närvaro till tryggare unga och att våld, skadegörelse, alkohol- och narkotikaanvändning minskar.
Som nattvandrare är vi varken poliser, vakter eller sociala myndigheter. Vi
är bara vuxna som vågar vara just vuxna,
som bryr oss om och tar vårt ansvar. Du
kan bli nattvandrare om du är över 18 år,
bryr dig om och vill vara en förebild för
unga. I några nattvandrargrupper finns
det även ungdomsgrupper som nattvandrare. Då är de alltid tillsammans
med vuxna, erfarna nattvandrare. Som
nattvandrare är det viktigt att vara social och flexibel, varje natt och varje ung
människa är unik. ◗
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Ett lysande engagemang
Som stort energiföretag är
E.ON en självklar samhällsaktör. Med detta kommer ett
stort ansvar, och E.ON ser
gärna att detta ansvar sträcker sig utanför energisektorn.
Nattvandring är ett exempel
på långsiktigt engagemang
med fokus på barn och ungdomar.
De allra flesta av oss
vill ha lampor som
lyser, värme hemma,
TV, dator, samt kyl och frys. Även industrier, skolor och sjukhus är beroende
av energi. E.ONs affärsidé är att producera, transportera och sälja energi till alla
dessa människor och företag.
– Tillgång till konkurrenskraftig men
samtidigt hållbar energi är nyckeln till
ökad tillväxt och välfärd., säger Jonas
Abrahamsson, VD E.ON Sverige.
SÄTTET VI ANVÄNDER VÅR ENERGI hål-

ler på att förändras. I över hundra år har
energi producerats i stora produktionsanläggningar och sedan distribuerats via
el-, gas- eller värmenät till användaren i
slutet av kedjan. Klimatutmaningen bidrar nu till en snabb teknikutveckling,
som gör det möjligt för allt fler företag
och privatpersoner att installera egen
småskalig energiproduktion som sol och

vind, vilket gör det möjligt att påverka såväl sin produktion som sin konsumtion.
Det är en utveckling som vi än så länge
bara har sett början på.
– Våra kunder vill i dag vara med och
påverka vilken energi de får och hur
mycket de gör av med, säger Jonas
Abrahamsson och pekar på möjligheterna:
– Om vi med ny och smart teknik kan
hjälpa våra kunder att använda varje kilowattimme där den gör mest nytta, skapar
vi utrymme för att ersätta fossil energi
inom t ex industrin och transportsektorn, säger han och lyfter fram E.ONs
digitala lösning 100Koll, som ger kunderna möjlighet att förstå sin konsumtion, genom att styra och övervaka förbrukningen där hemma och därmed fatta
kloka beslut.
Men E.ONs engagemang handlar om
så mycket mer än energi, eftersom det
finns en naturlig koppling mellan ett företags konkurrenskraft och hur samhället runt det mår.

är grunden för ungas möjlighet att delta
i samhällsutvecklingen, förklarar Jonas
Abrahamsson och berättar att E.ON därför engagerar sig ibland annat Energigeni,
Kunskapsstiftelsen och Nattvandrarna.
ENERGIGENI ÄR E.ONS digitala utbild-

Jonas Abrahamsson, VD E.ON Sverige.

– Vi tar sikte på långsiktiga initiativ för
att skapa ett brett värde för vår verksamhet
och för samhället i stort. Inte minst sådana
som engagerar barn och ungdomar, eftersom vi menar att kunskap och utbildning

»Vuxenengagemang kring barn
och ungdomar är viktigt för en
positiv samhällsutveckling«

ningsprogram och resande energiutställning, som vänder sig till elever i årskurserna 4–9 med målet att öka ungas
kunskaper om energi, klimat och miljö.
Tillsammans med Nationalencyklopedin är E.ON aktiva i Kunskapsstiftelsen,
som ekonomiskt stöttar projekt som på
olika sätt bidrar till mer kunskap i samhället.
– Vuxenengagemang kring barn och
ungdomar är viktigt för en positiv samhällsutveckling. Därför grundade vi redan
2008, tillsammans med Skandia, nattvandring.nu. Förutom att bidra ekonomiskt till stiftelsen engagerar vi våra medarbetare att själva delta i nattvandringen.
Nattvandring.nu är en stiftelse, vilket ger nattvandringsgrupper runtom
i landet stabilitet och enkelhet. Tack
vare stiftelsen kan nattvandringsgrupperna lägga mer tid på att sprida trygghet
bland ungdomar medan kansliet står för
utbildning, utrustning och administration. Dessutom blir det helt avgiftsfritt
för grupperna eftersom stiftelsen täcker
kostnaderna för till exempel kläder.
– Vår målsättning är att det ska vara enkelt att starta och behålla en nattvandringsgrupp, avslutar Jonas Abrahamsson. ◗

Samhällsengagemang är vårt DNA
Som bank- och försäkringskoncern är vi en del av de
svenska välfärdssystemen.
Vi ser den påfrestning som
social otrygghet och utanförskap kan innebära.
Det är egentligen ganska
enkelt – vi
försäkrar människors hälsa och hjälper
till med att hantera både vardagsekonomin och den framtida ekonomin i form
av pension. Därmed har vi som bolag en
stark drivkraft i att bidra till att våra kunder får ett rikare liv. Både i mänskliga och
ekonomiska termer.
Ett rikt liv har fler dimensioner än de
som direkt berör oss själva – där ingår
även hur samhället runt omkring oss mår
och att de människor som omger oss har
det bra. Här är en organisation som natt-

vandring.nu helt oersättlig i att skapa
lokalt engagemang för ett tryggare samhälle. Som en del i att förebygga utanförskap och ge barn och unga ett tryggare
samhälle startade vi 2008 stiftelsen Nattvandring.nu, tillsammans med E.ON.
– Det känns fantastiskt att stötta en
organisation som nattvandring.nu, som
har engagerat över 20 000 människor
runtom i Sverige. Tänk vilken skillnad
det gör i samhället, så många barn och
unga som genom vuxenengagemanget
fått en tryggare utomhusmiljö, säger
Bengt-Åke Fagerman, koncernchef
Skandia.
I MITTEN AV 80-talet var det ett hård-

nande samhällsklimat med ökad vandalism och sysslolösa ungdomsgäng som
drog runt och utmanade varandra på
offentliga platser. Våldet kulminerade
med kravallerna i Kungsträdgården.
Som försäkringsbolag ställdes
Skandia inför valmöjligheten att an-

»Medarbetare får lägga två
arbetstimmar i månaden på
volontärarbete via stiftelsen
Skandia Idéer för livet.«

tingen höja premierna eller ta vårt ansvar
och arbeta förebyggande för att färre
unga skulle hamna på glid. Skandia valde
det senare och bildade 1987 en motkraft;
Stiftelsen Skandia Idéer för livet. Uppdraget är att bidra till ett tryggare och
hållbarare samhälle för framtida generationer. Under åren har vi utvecklat en
rad innovativa grepp för att skapa förändring.
– Att bry sig och ta hand om varandra är
viktigt i ett fungerande samhälle. Allt fler
svenskar nöjer sig inte med att bara ge
pengar till goda ändamål, utan vill bidra
med sin egen tid, färdighet och kunskap
genom att engagera sig ideellt. Vi vill
göra det möjligt för ännu fler människor
att gå från tanke till handling.
SKANDIAS MEDARBETARE FÅR lägga två

arbetstimmar i månaden på volontärarbete via stiftelsen Skandia Idéer för livet.
Förra året var mer än 300 medarbetare
engagerade i volontäruppdrag som läxläsning, mentorskap eller kolloverksamhet
i socioekonomiskt utsatta områden. Sedan förra året erbjuder vi också kunderna
att enkelt bli volontärer genom de ideella
projekt som Idéer för livet stödjer.
Utanförskap – att hamna utanför samhället på grund av till exempel arbetslöshet eller långvarig sjukdom – är roten till
många av dagens problem i samhället.
Skandias stiftelse Idéer för livet synliggör
utanförskapets pris och tidiga insatsers
värde. Vi har för varje kommun räknat ut
vad utanförskapets pris är och samlat det
på sajten utanforskapetspris.se.

– Till dags dato har vi utbildat var
tredje svensk kommun och är en del i
kraften för att få fler att satsa på tidiga
insatser. Här behövs alla goda krafter,
oavsett om det är från offentlig, privat eller ideell sektor. Individens engagemang
är oersättligt. Så är också organisationer
och initiativ som samlar detta engagemang, avslutar Bengt-Åke Fagerman . ◗
OM SKANDIA
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och
kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett
människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har
en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och
samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor
med hjälp av lösningar inom sparande, pension,
ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom
att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin
ekonomi. Vi har 2,5 miljoner kunder i Sverige, Norge och
Danmark, ett förvaltat kapital på drygt 470 miljarder
kronor och 2 500 anställda. Läs mer på www.skandia.se

Bengt-Åke Fagerman, koncernchef Skandia.
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Tjejerna som
bestämde sig
för att hjälpa
till på riktigt
Nästan dagligen kan vi läsa
eller höra om enskilda eller
familjer som har det svårt
ekonomiskt. Att man inte får
vardagen att gå ihop, det saknas pengar till kläder, mat eller att man inte har möjlighet
att köpa julklapp till barnen.

E

n som reagerade är Natalia Maria Bosak i Malmö.
Med ett stort hjärta
och stor entusiasm bestämde sig Natalia för
att börja göra något
åt saken och inte som
många av oss, bara prata om det.
Den 8 oktober 2013 startade så Natalia
den ideella organistionen ”Donationer i
Malmö (DIM)” med ett syfte – att hjälpa
behövande i Malmö.
Intresset blev stort och ganska snart
hörde Louise Andersson och Leyla
Meryem Yalcin av sig till Natalia och i dag
driver de tillsammans DIM.
Vi mötte alla tre i Malmö i samband
med att de tecknade avtal med stiftelsen
nattvandring.nu och kände direkt att här
fanns tre entusiaster som verkligen vill
hjälpa utan egen vinning.
Sedan intervjun gjordes har Sara Aalvik
tillkommit som webbansvarig och administratör. Sara har också donerat den helt
nya hemsidan.
Vad är syftet med DIM?
– Vi vill hjälpa behövande i Malmö som
av olika anledningar har det ”knapert”
till exempel på grund av arbetslöshet.
Vad är det ni kan bidra med till den som
får ert stöd?
– Det kan handla om en matkasse för en
vecka (basvaror), en födelsedagspresent
till barnen, vinter- eller sommarkläder,
ja allt som man kan ha behov av. Orsaken
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till varför man söker vårt stöd varierar
men det kan till exempel vara att pengar
från försäkringskassan eller a-kassan är
försenade, att man inte vill ta kontakt
med socialtjänsten, man vill inte söka
hjälp från andra.
– Men, vi vill verkligen poängtera att vi
INTE tar emot eller delar ut några kontanter utan endast varor. Likaså bidrar vi
inte med alkohol, tobak eller annat liknande.
Hur har ni tagits emot – fått in mycket
donationer?
– Det blev en överraskning att folk är så
givmilda och generösa. Vi har hittills endast marknadsfört oss via vår Facebookgrupp där vi idag har drygt 1 100 medlemmar. Men alla är så givmilda så fram till
i dag har vi inte haft några problem med
att få donationer.
Sedan är det ju så att man i början tas
emot med en viss undran och skepsis. De
finns till och med de som testat oss när det
gäller att ta emot kontanta medel. Men, vi
är stenhårda på detta – tar ej emot.
Hur når ni de som är i behov av hjälp?
– Dels genom den publicitet vi fått men
också via mun-till-mun metoden och vår
Facebooksida. Men vi vill ju nå ut till fler
för vi vet att behovet är stort. Vi arbetar
också nu för att få upp en egen hemsida
och hoppas att all den publicitet vi fått
kommer bidra till att fler hör av sig för att
få hjälp.
Hur många har ni hjälpt fram till i dag?
– Vi har kunnat hjälpa 48 familjer fram
till i dag med kläder, mat, hygienartiklar,
filtar med mera. Men vi vet som sagt att
behovet är oändligt mycket större och
vi hoppas att fler hör av sig, både när det
gäller att få stöd men också från de som
vill donera.
– Som mottagare av donation,till exempel en familj, behöver man inte vara
orolig för att vi sprider till vilka vi ger

ANNONS

Från vänster: Louise Andersson, Sara Aalvik, Leyla Meryem Yalcin och Natalia Maria Bosak.

Foto: Natalie Pålsson

stöd – det är en sak mellan oss och familjen. Vi håller hårt på ”tystnadsplikten och
sekretessen”.
Vilka är det som donerar saker till er i
dag?
– Det är främst privatpersoner men även
några företag. Men vi hoppas att få igång
en dialog med fler företag dels med tanke
på att man kan uppmana sina anställda
att bidra men också kanske företagen
kan bidra med produkter ur sitt sortiment. Till exempel utgående artiklar,
2:a sortering med mera. Vi tar tacksamt
emot det mesta men det skall vara helt
och rent.
Har ni gjort några arrangemang i

Ta kontakt
med DIM
DU når Donationer i Malmö (DIM) och
nattvandrarna DIM Malmö på följande sätt:
donationermalmo@outlook.com eller
dim.malmo@nattvandring.nu
HEMSIDA:

http://donationerimalmo.se
FACEBOOK: Donationer i Malmö (DIM)
INSTAGRAM: @donationermalmo
POSTADRESS:
D
 onationer i Malmö

(DIM)
Postia 2476
214 13 Malmö
TELEFON:

0764-109 743
Natalia Maria Bosak, grundare av DIM
och evenemangsansvarig.
Louise Andersson, administration och
evenemangsansvarig.
Leyla Meryem Yalcin, marknadsföring
och evenemangsansvarig.
Sara Aalvik, webbansvarig och administration.

Malmö för att hjälpa?
– Ja absolut. Inför julen 2013 ordnade vi
en julkampanj, där vi hade ett mycket fint
och givande samarbete med Indiabodypiercing och Triangeln i Malmö. Vi samlade in leksaker, och delade ut, inslagna,
till närmare 50 familjer innan julafton.
– Dessutom gjorde vi så att alla obrutna
förpackningar (nya leksaker) gick till barnen på barnavdelningen vid sjukhuset i
Malmö och det var uppskattat.
En naturlig fråga blir ju hur finansierar
ni detta – det måste ju ändå kosta pengar?
– Ja, visst kostar det lite men det bidrar vi
själva med i första hand och sedan får vi
donationer som till exempel en person
står för kostnaden av vår postbox. Så det
behövs ju donationer även till själva driften av verksamheten men absolut inte
några kontanter. Vill man vara med och
donera något till verksamheten är det
bara att höra av sig så kommer vi överens
om vad och på vilket sätt man kan bidra.
Ni har börjat med nattvandring under
nattvandring.nu – vad innebär det?
– Jo, vi känner att nattvandring är en naturlig del i vår verksamhet. Främst genom att vi finns ute för unga och gamla
som ett stöd, hjälp, en tröstande själ men
också att vi då kan sprida information
om DIM och vad vi kan göra.
– Vi är engagerade privatpersoner som
vill göra en insats för samhället, vara med
och bidra till trygghet och skapa positiva
bilder av att alla kan bidra på något sätt.
Att då kunna nattvandra eller dagvandra
ger motion, frisk luft, trevligt umgänge,
positiva möten, det skapar kontaktnät och
vi kan som sagt även informera om DIM.
– Som nattvandrare är man ju bara en
vanlig privatperson, representerar varken polis eller socialtjänst, vilket gör att
vi många gånger lättare får kontakt. Så
vill man donera eller vara med och nattvandra är det bara höra av sig. ◗

Ett år, 10 000 experimentdeltagare och sparad el
för mer än 15 miljoner.
Nu vet vi precis vad som
måste göras.

Bongo, vår nya elmätare.

Förra året avslutade vi Sveriges största energisparexperiment.
Under ett år ﬁck 10 000 hushåll se sin elförbrukning med
hjälp av en smart elmätare minut för minut. Vi tänkte att
bättre koll skulle betyda lägre elförbrukning. Det vi inte visste
var hur mycket.
Nu vet vi. Det visade sig att man ganska enkelt kunde spara
upp till 15 procent. Man använde helt enkelt elen lite smartare
när man kunde se den. Så för oss känns det helt självklart:
Alla borde givetvis ha en smart elmätare.
Därför börjar vi nu dela ut 100Koll till alla som köper sin el
av oss, och till alla som vill göra det. Då kan du se hur mycket
du gör av med, och få det presenterat i en app där till exempel
Gunilla Pontén spelar trummor, Kristoffer Appelquist skäller ut
dig eller lille Bongo mår bra eller dåligt i takt med hur mycket

el som går åt. Helt gratis första året, och då ingår en smartplug. Hela paketet är värt 1 680 kronor, och vill du fortsätta
att använda tjänsten efter ett år, kostar det bara 15 kronor
i månaden.
Och 100Koll är inte bara en smart elmätare. Den är också
en plattform du kan bygga ut med ﬂera smartplugs som
hjälper dig att övervaka och styra ditt hem, och ﬂer funktioner
kommer att läggas till efter hand.
Att det är viktigt att spara el är ganska självklart. Men att
vi vill att du ska göra det är kanske inte lika självklart. Vi säljer
ju trots allt el. Den enkla förklaringen är att vi alla har ett ansvar
för att skapa ett mer hållbart samhälle där energi gör nytta,
och då måste alla, både privatpersoner och företag, göra vad
de kan. Och tillsammans kan vi faktiskt göra skillnad.

Nu ger vi bort 120 000 smarta elmätare.
Skaffa din idag på eon.se

Erbjudandet gäller beﬁntlig eller ny elhandelskund hos E.ON Försäljning. 100Koll kräver tillgång till trådlöst nätverk och åtkomst till
din elmätare (måste ligga inom ditt nätverks räckvidd). Erbjudandet innebär att du tecknar ett tillsvidareabonnemang av 100Koll som
är kostnadsfritt det första året (värde 1 680 kronor). Därefter kostar det 15 kronor/månad med en månads uppsägningstid.

Vi tror på handling.

ANNONS

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NATTVANDRING.NU 

»Alla– oavsett
ålder, skall kunna
gå hem med en
trygghetskänsla.

Gustav, 15

Monica, 46

»Allmänt vedertaget att nyttja
Johanna, 16
droger i dag.
»Kom till
skolan
och snacka.

»Det är lättare
att få tag i
narkotika än
alkohol.

Cecilia, 20
»Vi med röda
jackor är inte
farliga.

Nils, 59
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Hans, 28
Anders, 16

»Det är många
runt 12-13 år
som dricker.

»Mycket av
ansvaret för
information ligger
hos rektorerna.

Samtal runt bordet om
alkohol, droger och fritid
En svensk kommun med
drygt 60 000 invånare, nästan i mitten av landet. Här
träffas fyra vuxna och tre
ungdomar runt ett bord och
samtalar om fritid, alkohol,
droger och nattvandring.

H

ur upplever ungdomar
att man från kommunen satsar på dem?
Det är lite olika.
Ibland är det bra och
ibland lite sämre. Vi
har fritidsgårdar som man alltid kan gå
till och det är alltid folk där. Man känner
sig trygg där inne.
Men fritidsgårdarna är inte kommunens utan det är föreningar som driver
dem med kommunalt stöd, säger alla tre
ungdomarna samstämmigt.
Hur är det med alkohol och droger på orten?
– Det är mycket alkohol bland ungdomarna. Men även droger finns det
mycket av, även om det just nu har minskat lite då många har torskat för drogerna, säger Gustav.
Vad är det mest man använder för droger bland ungdomarna?
– Det är mest röka, cannabis och sådant, säger Johanna.

Har ni testat droger?
”Nej, absolut inte”, säger alla tre.
Däremot erkänner alla tre att de testat
och dricker alkohol ibland.
Men som Johanna säger: ”Dricker inte
så ofta, var mer förut”, trots att hon bara
är 16 år.
– Numera är vi på gården i stället
och det är bra där. Det gör att man inte
dricker så mycket.
Anders flikar in att nu är det mest 17–18
åringar som dricker och de yngre dricker
mindre. Men det är också många runt
12–13 år som dricker. Förut var det de
äldre som drack, nu är det de yngre och
det går i perioder.
Nils från nattvandrarna säger:
– Ja det är många yngre som är ute och
dricker och testar droger vilket är sorgligt.
Att det har gått ned i åldrarna med alkohol och droger men även med rökningen
är alla eniga om. Det är betydligt fler unga
som röker i dag än för bara 5–10 år sedan
och rökningen är ju ofta en inkörsport till
t.ex. cannabis, speciellt med den liberaliseringsdebatt som råder i dag.
Hans påpekar att då han är uppväxt på
orten kan han se att det är många yngre
som idag provar spice, cannabis med
mera och det börjar likna hur det såg ut
på 90-talet här. Det har varit en lugnare
period men nu är vi på väg tillbaka till det
trista läge som var då.
Monica säger:
– Ja det känns som det är mer allmänt

vedertaget att nyttja droger i dag.
Alla fyra vuxna är överens om att det
i dag är mer okej bland ungdomarna att
dricka, röka på och testa andra droger än
för 5 år sedan. En trist insikt men så ser
det ut.
Alla tre ungdomar håller med om att
det i dag är helt okej att dricka, röka på,
testa andra droger med mera.
Gustav: ”Jag drack alkohol första
gången när jag var 14 år.”
Anders, i dag 16 år, var vid sin alkoholdebut 12 år gammal och Johanna var 14 år.
Alla tre drack för man ville testa, var
nyfiken och sedan fanns väl även ett visst
grupptryck.
För Anders var det ett som han säger,
dåligt umgänge som gjorde att han började så tidigt.
Johanna berättar att hennes debut
skedde hemma, trots att föräldrarna var
hemma. Hon och några kompisar ville
bara testa lite. De hade flaskan på rummet, drack en del och gömde flaskan.
När Johannas mamma kom in på rummet kände hon doften av alkohol och frågade om de drack.
”Nej – e du dum eller? Tror du vi sitter
här och dricker?”
Men, när Johannas mamma gått ut
fortsatte de dricka och kvällen slutade
med att Johanna kräktes och mamma
hittade flaskan.
Johanna intygar att det var pinsamt
och absolut inte kul.

När ni är ute på stan och rör er, ser
ni nattvandrarna och många andra
vuxna då?
Johanna: ”Nej, jag ser dom nästan
aldrig här på stan.”
Anders: ”Jo, beror på var i stan man är,
men ibland ser man dom.”
Hans flikar snabbt in: ”Att ni inte ser
oss nere på stan beror på att den lokala
nattvandrargruppen i city ofta börjar
sina vandringar väldigt sent medan de
andra grupperna börjar tidigare. Så man
kan säga att när de andra går hem, då börjar vi våra vandringar.”
Johanna säger: ”Jag tycker det är bra
att ni finns ute. Att ni håller koll så man
inte gör något dumt eller så. Att ni kan
hjälpa till.”
Hans: ”Ja vi är ju ute för er – som ett
extra stöd, för att hjälpa och kanske
trösta ibland.”
Skulle ni ungdomar söka upp nattvandrarna och be om hjälp om ni är för berusade?
Johanna: ”Vet inte, kanske – kanske
inte. Ringer ni hem, polisen eller vad då?”
Nils: ”Nej, vi hjälper er, vi är inga myndighetspersoner eller poliser. Vi hjälper
er, ser så att ni klarar er själva, kanske får
hjälpa hem eller ringa era föräldrar om ni
är för berusade.”
Anders: ”Men tar ni kontakt med polisen?”
Monica: ”Nej, inte mer än om det är ➤
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ett brott som har begåtts. Sedan samverkar vi med polisen på olika sätt. Ibland
kanske polisen träffar på någon för berusad ungdom och istället för att sätta dom
i ”fyllecellen” eller ta med till polisstationen där föräldrarna skall hämta så kanske de ber om hjälp att kolla er tills era
föräldrar kommer och hämtar.”
Gustav: ”Men, varför går ni inte runt
på skolorna och berättar vad ni gör, vilka
ni är och så?”
Nils är snabb i repliken: ”Här i kommunen har vi problem på det sättet. Skolorna
vill inte låta oss komma in och informera,
man säger att det inte finns tid, man vill
inte och så vidare. I någon skola får vi
några minuter på hösten för att informera
föräldrarna men andra skolor säger blankt
nej.”
Johanna: ”Men snälla – det är väl
bättre att ni kommer in i skolorna och berättar för oss elever vad ni gör, vilka ni är
och så är att vi ibland får håltimmar för en
lärare är sjuk eller att vi skall behöva gå på
en meningslös konsert. Då är det ju viktigare att vi får träffa er – det ger ju mycket
mer och då vet vi ju också vad ni gör.”
Hans: ”Innan jag började nattvandra
var jag lokalpolitiker och jag vet att det
är ett problem att nattvandrarna inte får
komma in i skolorna och informera vare
sig föräldrar eller elever. Men ansvaret
ligger hos rektorerna och de anser inte
att tiden finns.”
Alla tre ungdomar säger då nästan unisont: ”Men snälla, då måste ju vi hjälpa er.
Vi måste säga till rektorerna att de skall låta
er komma till skolorna, för vi vill träffa er.”
Monica: ”Ja det är bra. Just för att
träffa er och få berätta, svara på frågor
– det är ju därför vi besöker fritidsgårdarna. Vi är ju bara en extra kompis där

10

HELA DENNA TIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN NATTVANDRING.NU

»Jag tror att det är bra att man
är en blandad grupp med både
yngre och äldre nattvandrare.«
ute, ett extra syskon, en extra vuxen som
finns till där för er. Så ni behöver och
skall inte vara rädda för nattvandrarna.
Den röda jackan är ingen uniform utan
bara en symbol att här finns någon som
bryr sig.”
Känner ni ungdomar en oro ibland när
ni skall gå hem till exempel från fritidsgården?
Gustav: ”Ibland känner man sig iakttagen och jag försöker alltid gå med
någon kompis hem. Känns lite läskigt
ibland just att man känner sig iakttagen
men ser ingen.”
Johanna: ”Känns ganska lugnt. Jag
bor nästan mitt i stan och det är alltid
ganska mycket folk i stan. Så ingen fara.”
Anders: ”Jag tycker det är lugnt men
jag vet väldigt många som inte tycker det.
Många som är rädda och känner obehag
när det ska gå hem.”
Nils: ”Vi alla vill ju att ALLA – oavsett
ålder, skall kunna gå hem med en trygghetskänsla och är det så att någon känner
oro kan man alltid ringa nattvandrarna
om de är ute och bara säga att ni vill ha
sällskap hem – då gör vi det. Vissa kvällar
är det mycket folk ute, tyvärr berusade,
och det kan vara tryggt med nattvand-

rarna som går med en bit eller hela vägen.”
Gustav: ”Men, ni borde ju ha ett telefonnummer som vi alla ungdomar kan få
– så vi kan ringa om det är något.”
Alla fyra nattvandrarna: ”Jo men det har
vi, så vi skall sprida våra nattvandrarmobilnummer så ni kan ringa. Absolut.”
Hur skulle ni ta det om era föräldrar
skulle gå med ut och nattvandra?
Johanna: ”Jag skulle bli chockad –
men helt okej. Skulle vara pinsamt om
mamma till exempel träffade min kompis som är berusad. Men, ja – det skulle
väl var okej. För mig skulle det inte så
pinsamt som för kompisen.”
– Har ni egna barn som ni mött när ni
nattvandrat frågar Gustav till nattvandrarna?
Nils: ”Ja, absolut. Jag har nattvandrat i
snart 30 år och min dotters kompisar
visste alltid att jag var ute. Och nu när de
är vuxna säger de att det var bra. De har
inte tagit skada och tyckte inte heller det
var konstigt.”
Om ni tre ungdomar ska ha en föräldrafri
fest – vet ni hur ni fixar ev alkohol då?
”Japp, inga problem” är det samstämmiga svaret.
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Men de yngre ungdomarna vet inte lika
bra men de flesta rör sig på torget runt
systemet och det är bara att fråga om någon vill köpa ut och då fixar det sig. På
torget där kan man få tag i det mesta.
Johanna konstaterar också att; men
nu har de satt upp kameror på torget,
det går vakter och poliser ibland så nu
får man vara mer försiktig. Man vill ju
inte åka dit.
Cecilia, du är 20 år och nattvandrar.
Hur ser dina kompisar på att du gör
det?
– De flesta tycker det är barnsligt. De
vill att vi skall hänga på krogen istället,
men det gör jag inte.
– Har faktiskt fått med en kompis ut en
gång på nattvandring och hon tyckte det
var kul, just att kunna hjälpa till.
Den stad vi befinner oss i är ju faktiskt en
universitetsstad – påverkar det mängden
alkohol bland unga?
Alla – även ungdomarna är överens:
”Japp absolut.”
Hans: ”Det märktes direkt när universitetet kom. Då blev det en markant
förändring. I dag är det mer accepterat,
det är ett större flöde. Det har också blivit en förändring ser man, när det gäller
droger. Förut var det mycket mer kokain
och ecstasy – nu är det mer cannabis och
spice.”
Gustav: ”Men alltså, de är ju så att studenterna lockar också de yngre till att
testa och prova och de förstår inte alltid
hur det kan påverka de ungas liv i framtiden.”
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Vad gör ni nattvandrare när ni ser
12-åringar som springer ute på natten och
kanske dessutom är berusade?
Nils: ”Försöker prata med dom. För
allt för många gånger, skulle säga fem av
sju, är det ett rop på hjälp. Det kan handla
om missförhållanden. När vi känner sådant och märker det gör vi alltid orosanmälan eller en direkt anmälan till socialtjänsten.”
”Jag kan inte glömma en gång vi
gjorde detta. Det var en kille som vi
gjorde en anmälan till soc på, och efter
det har vi fått tack många gånger av killen. Vi hade sett honom, lyssnade på
hans rop på hjälp och vi gjorde anmälan.
Det resulterade i att han fick komma
bort, fick byta miljö och en chans att
börja om sitt liv.”
Men är det inte pinsamt och skämmigt om
föräldrarna bryr sig och är nyfikna, vill
veta vart ni ska, vill ringa och kolla och så
vidare?
Johanna: ”Jo, ibland blir det fel. Kanske bestämt fest hos någon och så säger
man att man skall vara med någon annan kompis och så ringer föräldrarna, då
blir det fel och pinigt.”
Anders: ”Men samtidigt är det ju för
vårt eget bästa föräldrarna gör så.”
Har ni ungdomar varit så berusade
att ni haft svårt att ta hand om er
själva?
”Jo, alla tre är överens om att det
hänt. En kompis tar väl ofta hand om
en och hjälper, men skulle man springa
ut från en fest för man mår dåligt och
lägga sig någonstans – då är det ju
ingen som vet. Tänk på vintern, kanske
fryser ihjäl.”
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» Vi visar oss och samtalar, och
då lugnar det ofta ner sig. Vi är
ju inga poliser.«
Tycker ni det finns för många vuxna ute?
Gustav: ”Nej, här är inte så stort så
här märks det bara mer. När det är en
så liten stad som denna så vet man alltid ändå när något händer. Alla vet allt
– tror dom. Det går runt rykten och det
sprids fort.”
Vad gör ni nattvandrare om ni får veta
om en FF-fest?
Hans: ”Vet vi adressen eller området
så tar vi oss dit. Ser hur läget är, om det
är lugnt eller stökigt.”
Nils: ”Skulle vi märka att det börjar
gå över styr eller om den som har festen
ber om hjälp så kontaktar vi fältgruppen, men vi har också nummer till ungdomspolisen om det behövs.”
När en FF-fest går överstyr är det ofta
mycket folk utanför som inte kommer
in, det är fullt i lägenheten. I dag sprids
det så fort när någon har fest. SMS, Facebook med mera gör ju att ALLA kan få
veta om en fest som var tänkt för kanske
bara de bästa kompisarna. Och alla vill
då komma.
Nils: ”Men vi kollar läget, hur alla mår
och vill den som har festen ha hjälp så
hjälper vi. Vi visar oss och samtalar, och

då lugnar det ofta ned sig. Vi är ju inga
poliser eller socialtjänsten.”
Hur blir du, Cecilia, bemött när du nattvandrar, du är ju ”bara” 20 år?
– Många ungdomar undrar varför jag
gör detta och jag upplever också att
många ungdomar, yngre, har lättare att
komma fram till mig än till äldre nattvandrare. Jag tro att ålder kan spela in
ibland.
– Men jag tror också det är bra att man
är en blandad grupp med både yngre och
äldre nattvandrare, precis som att det
ska vara mixat – män och kvinnor.
Skulle ni ungdomar kunna tänka er att
nattvandra?
”Ja absolut säger alla tre. Men en del
skulle säkert tycka det var konstigt.”
Nils: ”Men är ni ute, kom förbi vår lokal
där vi samlas, ta en fika, prata lite, så kanske ni vill gå med oss ut ibland också. Ni
får inte bära den röda nattvandrarjackan
innan ni är 18 år men ni är alltid välkomna
att hälsa på oss eller gå med oss ut.”
Johanna: ”Men får ni lön för att nattvandra?”
Monica: ”Nej, vi får frisk luft, motion,
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trevligt umgänge och så får vi möta så
många glada positiva ungdomar – det är
den bästa lönen man kan få.”
Anders. ”Men ni får väl stöd från
kommunen?”
Hans: ”Jo, det får vi till en viss del
men också från företag och privatperson som tycker det vi gör är bra. Här i
stan är ju till exempel fotbollens A-lag
ute och nattvandrar ibland – tycker ni
ungdomar det är bra, är de bra förebilder?
Gustav: ”Ja det är klart – det är bra
dom gör det. Men det skulle verkligen
vara bra om ni kom till skolorna också
och berättade om nattvandring och att
vi fick ställa frågor. Skolan har tid för
det!”
Cecilia avslutar: ”Tänk så här – vi
med röda jackor är inte farliga. Vi är till
för er och alla andra. Vi hjälper den som
behöver hjälp, pratar med den som vill
prata och är ett stöd för den som vill ha
stöd. Vi ser er, vi hör er och vi kan hjälpa
er.”
”Berätta för era kompisar i skolan, på
fritidsgården, när ni idrottar och så vidare att vi är ute för deras skulle, att de
alltid kan få hjälp, låna mobilen för ett
samtal hem om till exempel batteriet
tagit slut, få bussbiljett om man till exempel tappat plånboken och så vidare.
Man ska inte vara rädd för nattvandrarna.”
Vi alla konstaterar att det varit en
givande kväll med positiva nattvandrare
men framför allt ärliga, öppna, trevliga
och glada ungdomar. Från oss alla i landet riktar vi ett varmt tack för träffen
och detta rundabordssamtal. 
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Det nattvandrande
kommunalrådet
Vi möter Ulf Bingsgård i
Rådhuset Trelleborg, tillsammans med Katrin Johansson
från nattvandrarna Trelleborg, en gråmulen lite slaskig
februaridag. Men väl inne i
Rådhuset och när man möter
Ulf och Katrin ändras det gråmulna till solsken i lokalen.

U

lf säger raskt att hans
viktigaste roll som
kommunalråd är att
företräda invånarna
och när vi frågar vad
det bästa med Trelleborg är lägger han ut texten lite mer:
– Det bästa med Trelleborg är allt! Svårt
att svara kort på den frågan men han är
tydlig med att han älskar staden och kommunen och att det är just det – blandningen av stad och kommun. Han menar
att Trelleborg är tillräckligt stor för att
vara stad men också samtidigt tillräckligt liten för att vara mysig, att man känner trygghet, känner varandra och att det
finns en social ”koll” mellan invånarna.
Man är inte utlämnad och anonym i
Trelleborg. Här finns det kärlek.
– Dessutom har staden ett utbrett
föreningsliv, inte bara sport, men för
att nämna några så har vi fotboll, rugby,
handboll, simklubben med flera. Vi har ju
dessutom många namnkunniga spelare
och utövare. Andreas Isaksson (fotbollsmålvakt landslaget) och Andreas Nilsson (handbollslandslaget) är bara två av
många kända namn från Trelleborg. Men
här finns också regissörsparet Jan Troell
och Agneta Ulfsäter-Troell.
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– Listan kan göras lång. Men sedan inte
att förglömma finns det den kulturella
sidan med orkestrar, teater med mera. Vi
har en otrolig bredd i föreningslivet och
det är något vi ska vara stolta över och
förvalta väl.
ULF FORTSÄTTER ATT BERÄTTA kring för-

eningsliv, och att Trelleborg som första
kommun i SKåne tecknat en lokal överenskommelse, TRELLEBORG TILLSAMMANS, som motsvarar den som regeringen, SKL och civilsamhället har skrivit
under. Det finns en stor kraft och engagemang och man vill verkligen kunna knyta
det närmare varandra så det inte blir det
traditionella tänker: söka bidrag - behandla - betala ut.
Man vill genom överenskommelsen
se till hur man tillsammans kan utveckla
Trelleborg, ta hjälp av alla krafter inom det
ideella som är en ovärderlig källa för alla.
Sedan ett antal år genomför man till
exempel trygghetsvandringar och traditionen säger att det ska vara kommunrepresentanter och polis som gör detta.
– Men, för oss i Trelleborg har det varit
naturligt att involvera till exempel nattvandrarna i detta då de, om några, är ute
på kvällar och nätter och ser saker och
ting. De har en stor och viktig kännedom
om platser där många samlas, hur invånare och besökare rör sig, var det kan
”vara stökigt” och så vidare. Ovärderlig
information för både kommun, polis,
planerare och andra aktörer. Så för oss
är bland annat nattvandrarna en oerhört
viktig resurs i detta arbete.
KATRIN JOHANSSON SITTER BREDVID.

Hon flikar in:
– Från oss, nattvandrarna Trelleborg, är

det jättebra och kul att vi får vara med. Vi
upplever att man ser det som positivt då
vi har kännedom och ser saker. De flesta
trygghetsvandringar sker ju på dagtid
och då upplever man inte alltid saker på
samma sätt som på kvällen eller natten.
– När vi nattvandrar så noterar vi saker som trasiga belysningar, häckar som
borde klippas och så vidare. Dessutom
har kommunen tagit fram ett inplastat
kort med telefonnummer dit vi kan ringa
om vi ser något särskilt – allt för att handläggningen inte ska bli lång. Korta beslutsvägar är snabba beslutsvägar.
Katrin säger också att det kortet, med
viktiga telefonnummer, också har delats
ut till tidningsbud eller andra som är ute
och rör sig på nätterna. Alla ska veta vart
man vänder sig och genom det känner vi
alla en delaktighet och ett engagemang.
ULF BERÄTTAR ATT HAN SJÄLV ÄR MED och
nattvandrar, även om det inte sker jämt.
Men han tycker det är viktigt att vara delaktig i denna viktiga verksamhet.
– Jag brukar nattvandra, främst när
det till exempel är Palmfestivalen – den
stora stadsfestivalen – då det är mycket
folk ute.
Nattvandringen fyller en mycket stor
funktion och gör en ovärderlig samhällsnytta. Nattvandrarna i sina röda jackor
känns igen, är en välkänd ”signal”, man
är inget hot eller myndighetsperson utan
bara en vanlig vuxen som finns till hands,
som bryr sig och som vågar vara vuxen.
– Ungdomarna ser inte nattvandrarna
som något hot utan de ser nattvandrarna
många gånger som en vän i natten. Någon de kan prata med, få tröst av, kanske
låna mobilen för ett samtal hem med
mera. De vet att nattvandrarna är ute för

NAMN: Ulf Bingsgård.
ÅLDER: 38 år.
HUSDJUR: Dammråttor :-)
SENAST LÄSTA BOK: Hmmm... ja säg det.
HOBBY: Resor – samlar på Europas

huvudstäder.
BLEV KOMMUNALRÅD: 1 januari 2007.
PARTITILLHÖRIGHET: Moderat.

deras skull och alla invånares skull, säger
Ulf Bingsgård, och fortsätter:
– När jag varit med har det nog aldrig
hänt något särskilt mer än att vi en gång
hjälpte en lite överförfriskad äldre person hem. Annars har det varit lugnt. Och
jag har heller aldrig känt mig rädd.
Ulf vill också vara tydlig med att det är
viktigt att kommunerna stöttar lokala
ideella initiativ som nattvandringen.
– Här i Trelleborg håller vi med nattvandrarnas lokal, cyklar så de kan ta sig
runt lättare ibland – med tanke på avstånden och vi stödjer organisationen.
Katrin Johansson håller med:
– Ja, jag kan bara säga att kommunen
varit jättegenerösa mot oss nattvandrare.
Det är aldrig och har aldrig varit några problem. När vi behöver något särskilt så tar
vi frågan med fritidsverksamheten inom
kommunen – dit nattvandringen hör –
men aldrig stött på motstånd. Tvärtom.
Med ett extra stort leende säger Katrin
att skulle det bli stopp där då ringer hon ➤
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Ulf Bingsgård, kommunalråd i Trelleborg, och Katrin Johansson från nattvandrarna i kommunen. Ulf Bingsgård är mycket engagerad i nattvandringarna i Trelleborg.

Ulf – så löser det sig. Men än så länge har
kommunen bidragit med det som behövts utan krångel.
Brukar Ulf uppmuntra de anställa och
politiker till att nattvandra?
– Nej, inte på det sättet. Däremot gör vi
andra arrangemang tillsammans. TÄNK
OM-kampanjen är en sådan där vi arbetar tillsammans och där görs det även
ihop med nattvandrarna.
– Däremot brukar jag informera om att
jag skall ut och nattvandra så kanske jag
kan få med mig någon mer.
Nattvandrarna Trelleborg fyller 10 år
2015. Har ni märkt någon förändring
sedan nattvandrarna startade?
– Vi har aldrig haft så höga siffror och
man kan väl konstatera att det heller inte
har minskat. Men, genom våra trygghetsmätningar som görs så är nattvandrarna
en bidragande orsak till att invånarna
känner sig trygga och att Trelleborg fortsatt har kunnat vara en lugn och trygg
kommun. Ju fler som är ute och rör sig,
desto bättre är det. Invånarna är också
på det klara med att nattvandrarna finns
och vilken insats de gör.
Hur jobbar kommunen i övrigt med det
förebyggande arbetet?
– Förutom TÄNK OM-kampanjen som
vi genomför kring Valborg och skolavslutning så lyfter vi fram ett ansvarsfullt
tänk när det gäller alkohol. Ett exempel
är ”Var annan vatten” kampanjen som vi
gör vid några tillfällen per år, till exempel
i samband med Palmfestivalen och Trelleborgsgatan. Under studentfirandet på
Dalabadet samverkar vi med nattvandrarna då de bjuder på korv och vi på vat-

»Nattvandring handlar inte om
att offra tid – det finns alltid tid.«
ten. Sedan pågår det ett sedvanligt förekommande förebyggande arbete och
ibland i projektform via länsstyrelsen
med flera.
– Det är ju så att vi i Trelleborg, nära
Europa, har samma situation som övriga
när det gäller införsel av alkoholen. Vi är
på intet sätt förskonade.
Dagvandring är det något ni har testat,
frågar vi Katrin?
– Ja det har vi och fortsätter med det.
Det har fungerat jättebra och det är då
pensionärer som vandrar minst en gång i
veckan, visar upp sig, bygger broar, träffar
skolelever. Det är ju så att de ungdomar
man möter på kvällarna har man då redan
fått en relation till. De känner igen jackan
och vet vad nattvandrarna står för.
Hur ställer sig kommunen till att bjuda
de som dagvandrar på lunch i skolorna
om de sitter tillsammans med eleverna?
– Vi har inte haft den diskussionen.
Men absolut kan det vara en sak att jobba
vidare på och titta på för det är ju egentligen en liten kostnad som kan vara värd så
mycket mer.
Finns det ett politiskt beslut i Trelleborg, över partigränserna, att man
skall ha nattvandring och stötta nattvandrarna?

– Nej, är Ulf snabb att säga. Det har aldrig behövts. Alla har varit eniga från dag
dag och det visar vilken stark ställning
nattvandrarna har i kommunen.
Katrin håller med:
– Det känns som att vi bara finns och
får det stöd vi behöver. Det tog mig ett
antal år att bygga upp det hela. Det fanns
en viss misstänksamhet i början men
nu är det bara bra. Det handlar ju om att
skapa positiva relationer till både invånare, föreningsliv och näringsliv.
– Det fungerar också bra i samverkan
med kommunens ungdomsenhet och
polisen även om man ibland skulle önska
att det var ännu bättre. Men jag själv får
ta på mig en del av det – jobbar du dagtid
och det är ju den tiden man behöver. Men
det blir bättre vart efter.
– Det tar ett tag att till exempel bygga relationer med poliserna, främst de nya som
kommer från polishögskolorna. De äldre
erfarna poliserna känner oss, vet vilka vi
är och vad vi står för, medan de yngre som
är nya har många gånger fått en bestämd
uppfattning om hur samhället är organiserat och skall vara organiserat. Men det
är ju också en av våra gemensamma utmaningar att informera och skapa samverkan mellan alla aktörer i samhället.
VI BER ULF BESKRIVA nattvandringen med
tre ord och det dröjer inte länge innan

dessa ord kommer:
Närhet – förståelse – respekt.
Ulf fortsätter:
– Nattvandring handlar inte om att offra
tid – det finns alltid tid. Tid är inget man
får – tid är något man har och tar. Man får
alltid tid till att nattvandra och den kvällen du gör det får du också en helt annan
förståelse för det. För mig som kommunalråd är det viktigt att nattvandra, visa
alla att jag bryr mig, att jag finns där för
alla och att jag är ute i verkligheten.
Avslutningsvis ber vi Ulf berätta en
liten solskenshistoria från någon av nattvandringarna.
Men Ulf svarar att det inte finns bara
en solskenshistoria. Det finns många
små som blir och sker hela tiden.
– Som när ungdomarna ser mig med
jackan kan reaktionen bli: ”Men, det är
ju du! Bingsgård!” Och då gäller det att
ta tillfället i akt och börja samtala. Fånga
den där situationen mitt i natten, det
oväntade mötet, det roliga mötet och då
brukar det sluta med att mina nattvandrarkollegor får ta mig i armen och dra
mig med vidare ut i natten. Det är då man
känner: DU – samtalet – räddningen.
– Jag har aldrig känt obehag, aldrig varit
rädd vid nattvandring. Man har ju vänner
med sig och det är skönt att hänga av sig
”politiken” ibland och bara vara Ulf Bingsgård. Den röda jackan gör att man behandlas på ett positivt sätt. Som politiker
kan man bli hotad i ”tjänsten” vilket jag
blivit – men aldrig när jag nattvandrat.
– Vi vet att Trelleborg är en trygg stad, en
positiv stad och alla ska veta att nattvandrarna är en viktig del i arbetet med trygghet.
Det finns ingen kommun idag i Sverige som
är så trygg att nattvandring och nattvandrare inte behövs, avslutar Ulf. 
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Är ditt parti engagerat?

– så tycker politikerna om nattvandring

1. Har du någon gång
nattvandrat?
2. Vad vill du/ni göra
för att stärka nattvandringen, öka
stödet och därmed
även möjligheten till
ett ökat vuxenengagemang?
3. Vad kan du/ni göra
för att få kommunerna att stödja till
exempel nattvandringen som en del i
det förebyggande
arbetet?
4. Kommer ni verka
för att avdragsrätten,
vid gåva till samhällsnyttiga och förebyggande organisationer,
för privatpersoner
och företag höjs?
5. Vill ditt parti medverka till att vi i Sverige får samma avdragsrätt för företag,
dvs. 100% vid gåva till
frivilligorganisationer
med flera, som man
har i Danmark?

Jonas
Sjöstedt

Stefan
Löfven

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna Miljöpartiet

1. NEJ.

1. JA.

2. VÄNSTER-

2. NATT-

PARTIET
TYCKER att det
är viktigt att förstärka det brottsförebyggande
arbetet och vill
öka förutsättningarna för ett
bra lokalt brottsförebyggande
arbete, bland
annat genom
ökat ekonomiskt
stöd och förbättrade villkor. I vår
senaste budgetmotion föreslog
vi en ökning av
anslaget till det
lokala brottsförebyggande arbetet
med tio miljoner
kronor jämfört
med regeringen.

3. KOMMUNERNA HAR
en mycket viktig
uppgift i det
brottsförebyggande arbetet.
3. VI KAN
Den delen kan
INTE från riksdagen detaljstyra utvecklas. Vuxhur kommunerna nas närvaro är
viktig för ungdoska agera i vissa
mar, inte minst
frågor, däremot
som en del i det
kan vi bland annat öka anslagen förebyggande artill kommunerna betet. Nattvandring utgör en del
och öronmärka
av detta arbete.
pengarna för
brottsförebyggande ändamål.
4. DET ÄR
VIKTIGT att våra
4. VÄNSTER- gemensamma
resurser används
PARTIET
på bästa sätt. Vår
TYCKER att
varje skattekrona viktigaste fråga
ska användas där är att minska
den bäst behövs. arbetslösheten.
Den svenska
I dag finns stora
skolan måste
brister i vår geförbättras. Eftermensamma välsom varje krona
färd som måste
i skatteavdrag är
åtgärdas. Vi vill
en krona mindre
skapa världens
till demokrabästa välfärd
tiska beslut om
utan privata
resurser till
vinster, men då
behöver vi också skolan, vården
prioritera skatte- och det förebygintäkter framför gande arbetet
vill vi avskaffa
skatteavdrag.
Därför vill ta bort avdragsrätten för
gåvor.
skatteavdraget
till ideella organisationer.
5. SE föregående fråga.
5. SE SVAR PÅ

6. Kan du tänka dig
att nattvandra med
någon av stiftelsens
över 200 lokala nattvandrargrupper?
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VANDRING
ÄR en av flera
viktiga verksamheter för att
stötta ungdomar. Vuxnas engagemang måste
tas tillvara. De
organisationer
som organiserar
nattvandring
gör ett viktigt
arbete. Det
ekonomiska
stödet till dessa
organisationer
är dock i första
hand en fråga för
kommunerna.

föregående fråga.

6. JA.

6. DEN NATTVANDRING jag
genomfört var
både intressant
och gav mig nya
erfarenheter.
Jag nattvandrar
gärna igen.

Åsa
Romson

Partikansliet

Johan
Linander

Folkpartiet

Rättspolitisk talesman, Centerpartiet

2. FOLKPAR1. NEJ, SOM
TIET SER ett
småbarnsförälder har det hit- värde både i
tills inte blivit av. nattvandringen
som sådan och
ett starkt och
2. NATTsjälvständigt
VANDRARNA
civilt samhälle.
och andra civilPå kommunal
samhällsorganinivå bör man
sationer gör ett
därför överväga
mycket viktigt
att utöka stödet
arbete för att
till nattvandrare,
öka tryggheten
medan den natioi samhället. Vi
nella civilsamhälvill att samhällespolitiken bör
lets myndigheter inrättas på geneska samarbeta
rella åtgärder.
närmare med den
ideella sektorn
inom rättsväsen- 3. ETT FÖREBYGGANDE
dets områden.
ARBETE är
Vi vill också att
viktigt. Hur det
två procent av
myndigheternas lämpligast utformas är en fråga
anslag ska gå
för respektive
till civilsamhälkommun. Vår
let inom detta
bild är att stöd
området.
till nattvandring
ofta, men inte all3. IDEELLT
tid, är ett lämpligt
ARBETE är
verktyg.
något många
miljöpartister
4. JA, VI VILL
värnar om och
jag är säker på att se och prioriterar
ett breddade
många av dem i
av nuvarande
sina kommuner
avdragsrätt.
gör allt de kan
för att olika
former av socialt 5. VI HAR SOM
stödjande ideella parti ännu inte
aktiviteter ska
tagit ställning i
främjas.
frågan. Generellt
är det viktigt att
företag har goda
4. NEJ, VI
möjligheter att ta
SER INTE att
sitt samhälleliga
avdragsrätten
har en avgörande ansvar.
betydelse, vi stärker organisationernas ekonomi
både med ökade
offentliga anslag
och genom att ha
en positiv attityd
till gåvor.
5. SE föregående fråga.

6. JA.

1. JA.
2. DET ÄR
VIKTIGT att
civilsamhället tar
en aktiv del för att
förebygga brott,
öka tryggheten
och ta en större
del i ungdomars
liv. Vi skulle
vilja att kommunerna skapade
möjligheter för
nattvandrare och
andra organisationer att bedriva
sitt arbete till
exempel genom
att låna ut lokaler
eller möjlighet att
skapa kontakter
med skolor.
3. VI VILL

INTE tvinga på
kommunerna
beslut ovanifrån.
De vet ofta om
nattvandring är
något som skulle
passa i deras område. Det kan till
exempel röra sig
om att skapa en
plattform för att
organisera nattvandrandet eller
låta nattvandrarna ha tillgång
till lokaler.

4. CENTER-

PARTIET är för
skatteavdrag för
gåvor till ideella
föreningar och är
delaktiga i att det
har införts i lag.
Om avdragsrätten ska höjas får
avgöras först efter
en utvärdering
av reformen. Det
är också viktigt
att den generella
medvetenheten
om att möjligheten till avdrag
finns innan vi kan
göra en utvärdering.

5. DET VORE
BRA om även
företag kunde få
avdragsrätt för
gåvor till ideella
föreningar, men
exakt hur ett
sådant avdrag ska
utformas måste
diskuteras.
6. JA.

Partikansliet

Helena
Bouveng

Kristdemokraterna

Jimmie
Åkesson

Socialutskottet,
Moderaterna

Sverigedemokraterna

2. VI VÄRNAR
SÄRSKILT om
en stark roll för
det civila samhället, och tror att
den glöd och det
engagemang som
byggs upp inom
dessa föreningar
har förmågan
att sprida sig.
Skattereduktionen för gåvor till
ideella organisationer öppnar
dessutom upp
för de privatpersoner som
vill stötta en
verksamhet.

1. JA.

1. NEJ. Jag tror
inte att det har
funnits annat än
sporadiskt där
jag kommer från.

3. KRISTDE-

MOKRATERNA
vill lansera en
försöksverksamhet med Social
Impact Bonds
(SIB). SIB innebär att den offentliga sektorn
ställer upp krav,
målsättningar
och budgetutrymme för att
uppnå ett visst
mål, exempelvis
få ner ungdomsarbetslösheten
i ett närområde,
varpå privata företag eller ideella
föreningar tar på
sig uppdraget.

4. KRIST-

DEMOKRATERNA var
initiativtagare
till införandet av
skattereduktion
för gåvor till ideella föreningar,
stiftelser och
trossamfund. Vi
vill verka aktivt
för en höjning
av det årliga
avdragsgilla
beloppet.

5. VI VILL
MED skattereduktionen vädja
till solidaritet
och medmänsklighet hos den
enskilde individen, då det är på
denna nivå vi kan
få till en attitydförändring vad
gäller gåvogivandet överlag i
samhället.

2. MÄN-

NISKORS
FRIVILLIGA
insatser är
mycket viktiga
och behöver
uppmuntras
bättre på olika
sätt. Det är en
kraft som inte
kan eller ska
dirigeras uppifrån av politiker
men som måste
stödjas och
uppmuntras av
samhället. De
människor som
gör frivilliga
insatser skapar
ett betydande
och viktigt
mervärde som
kompletterar
samhällets
insatser.

3. DET ÄR
VIKTIGT att
flera olika aktörer samverkar
i det förebyggande arbetet.
Vi vill se att fler
kommuner bygger upp bättre
samverkan mellan polis, skola,
socialtjänst och
olika ideella
organisationer.
Detta är dock
främst ett
arbete som
ligger på kommunal nivå och
därför arbetar
vi huvudsakligen lokalt med
dessa frågor.
4. EN AV-

DRAGSRÄTT
har införts av
Alliansregeringen och det
pågår just nu
diskussioner
inom Alliansen
när det gäller
våra kommande
gemensamma
vallöften.

5. SE föregående fråga.

6. JA, ABSOLUT.

2. SVERIGE-

DEMOKRATERNA värnar
alla trygghetsskapande
verksamheter.
Det finns i dag
möjlighet att
söka statsbidrag och många
kommuner ger
bidrag till verksamheten. Vi ser
gärna en ökad
prioritering av
denna verksamhet.

3. SVERIGEDEMOKRATERNA har i
flera kommuner
lagt förslag om
att öka stödet till
nattvandring.
4. SVERIGEDEMOKRATERNA är
positiva till
avdragsrätt
för bidrag till
samhällsnyttiga
organisationer
och ser gärna att
dagens regelverk
utvecklas.
5. VI SER

GÄRNA att
dagens regelverk
utvecklas, men
det är en fråga
som måste utredas innan man
kan uttala sig om
procentsatser
och omfattning.

6. JA, DET ÄR
inte alls otänkbart.
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Nattvandring ur verkligheten
Dessa exempel är hämtade ur verkligheten.
Med hänsyn till berörda har vi ändrat namn och tagit bort orter och andra igenkänningstecken.

ÖVERGIVEN

CECILIA HADE VARIT på festen men be-

hövde luft. Tog en promenad ensam ner
mot hamnen. Hon kände av alkoholen
och visste att det fanns toaletter i gästhamnen.
Nattvandrarna var ute på sin vanliga
fredagsvandring. Det var en ljummen
försommarkväll. Sin vana trogen gick
man ner mot hamnen, slog en lov på
bryggorna, gick förbi kaféet och mot toaletterna.
Det hade hänt att man hittat både ungdomar men även vuxna sovandes på toaletterna. Kände på dörr efter dörr. Alla
öppnades, tomt. Men den sista dörren
var låst. Märkligt. Man bankade på dörren. Inget ljud, ingen rörelse. Man ringde
polisen och rådfrågade. Beslöt i samråd
att öppna dörren utifrån vilket var möjligt med en skruvmejsel eller liknande.
Dörren gick upp.
Cecilia låg på golvet, i sina egna spyor,
okontaktbar, larmet gick till 112 som
omedelbart sände ambulans till platsen.
Nattvandrarna lyfte ut Cecilia, la i framstupa sidoläga, kontrollerade puls, andning och försökte samtidigt få kontakt
med Cecilias föräldrar.
Cecilia kördes med ambulans till aku-

ten dit också hennes föräldrar anslöt.
Nattvandrarna fick dagen efter ett samtal från både Cecilia och hennes föräldrar
då man tackade för insatsen och att man
fanns ute. Sedan den dagen nattvandrar
även Cecilias föräldrar på orten.

FF-FESTEN
Föräldrarna på lanJOHAN VAR ENSAM.

det över helgen och Johan hade lovat att
inte ha fest.
Men, kompisarna hade övertalat Johan att nu var det dags. De hade också
lovat att inte bjuda in en massa andra.
Så Johan förväntade sig 10–15 kompisar.
Vart efter kvällen gick märkte Johan att
det blev fler och fler okända ansikten.
Panik!
Klockan 00.45 ringde nattvandrarnas
telefon. Johan och Erik stod i fönstret
och väntade på nattvandrarna, gick ut
och lite avsides där de berättade vad som
hänt och att festen var slut. Man vill nu
ha hjälp av nattvandrarna att avsluta det
hela. Johan fick förklarat att nattvandrarna skulle göra ett försök men blev det
stökigt ringde man polisen. Allt gick väl.
Alla lämnade festen på uppmaning och
nattvandrarna följde alla till bussen.

INGEN BUSSBILJETT –
INGA PENGAR
VID BUSSHÅLLPLATSEN 01.44 denna
lördagnatt satt Viktoria och Johan ensamma vid busshållplatsen utefter den
stora vägen. Det var mörkt, lite småkyligt och nästan ingen trafik alls. Johan
hade försökt få lift med de få bilar som
passerade men ingen stannade. Båda
var utan bussbiljett eller pengar. Ingen
av deras föräldrar gick att nå.
I natten ser de tre rödklädda figurer
närma sig. Nattvandrarna kommer, säger Viktoria till Johan. Vi frågar om de
kan hjälpa oss.
Gunnar, Marita och Leif ser ungdomarna. Stannar och frågar hur de mår.
Viktoria och Johan förklarar läget. Men,
säger Gunnar, det löser vi. När kommer
bussen? Om någon minut svarar Viktoria.
När bussen kommer tar Gunnar fram
plånboken, kliver på bussen och pratar
med bussföraren.
Inga problem – ni får åka med, vi fixar
biljetterna, säger Gunnar.
Viktoria och Johan kunde åka hem

med bussen då nattvandrarna betalade
deras bussbiljetter – allt för att inte
lämna dem ensamma i natten, vid en
ödslig busshållplats.
En vecka senare möter de Viktoria
och Johan igen. Nu blir det kramar, tack
och många varma ord.

PÅSKLOVET
på sin femte dag.
PÅSKLOVET ÄR INNE

Denna kväll ingen nattvandring men
telefonen är på. 01.00 ringer mobilen.
Jouren svarar. Ungdomar har hjälpt
en kraftigt berusad kompis från badet
men nu orkar man inte längre. Nattvandraren som har jour larmar en till.
Väl framme konstateras att flickan nästan är medvetslös. Ambulans larmas,
föräldrakontakt efter mycket sökande.
Ambulans anländer. Läget kritiskt.
Blåljus till sjukhus. Flickan klarar sig,
dels tack vare kompisarna som hjälpte
henne och ringde nattvandrarna men
också för nattvandrarnas snabba insats. Föräldrarna besökte nattvandrarna nästa gång det var vandring med
tårta och blommor som ett litet men
oerhört stort tack. En insats av många
som räddade ett liv.
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Alla är med och
brottsförebygger
Brottsförebyggande Centrum
I Värmland är en ideell länsorgansiation som startades
för nästan 20 år sedan. 2015
firar man 20 års jubileum.
Aktiva inom brottsofferstödsarbetet såg ett behov
av ett förebyggande arbete,
vilket blev startskottet och
i dag har man cirka 30 medlemsorganisationer. Bland
dessa finns kommunerna,
ideella aktörer, försäkringsbolag med flera.

V

i möter Beatrice Högå,
verksamhetsutvecklare och Tomas Lybeck,
verksamhetsledare SoLTeam på BFC:s kontor i
centrala Karlstad.
– Vi har ett uppdrag att arbeta
brottsförebyggande, men också att
fylla luckor kopplat till kommunernas
verksamhet, öka tryggheten i länet,
arbeta med projekt riktade mot ungdomar och kunskapshöjande insatser
mot våra invånare men framför allt
gentemot våra medlemsorganisationer.
– Barn och unga är den absolut viktigaste målgruppen och det handlar
mycket om att ”trygga upp” för våra
unga. Till exempel kring sex och internet
där vi genomfört seminarier och fortbildningar. Där har vi en helhetsroll för
länet vilket är oerhört stimulerande, säger Beatrice.
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Arbetar ni med och möter de som har
begått brott?
– Inte som kärnverksamhet, men vi kan
komma i kontakt med dem via projekt
bland annat genom vår kompetens inom
kriminalterapi. Då möter vi ungdomar
som är frihetsberövade och för samtal
kring deras kriminella beteende. Vi möter dem även genom medlingsverksamheten som vi samordnar på uppdrag av
kommunerna i Värmland, berättar Beatrice.
– Vi är helt unika i landet med denna
samordning. Värmland och BFC ligger
i topp i landet när det gäller att få unga
brottslingar till medling och då kan det
gälla allt från snatteri till misshandel där
gärningsperson och brottsoffer möts.
Genom den samordningsfunktion de
har i länet, är de navet i kontakten mellan
åklagare, polis och kommun. För lagstiftningen är sådan att det åligger kommunerna att erbjuda medling, men här får
BFC uppdraget och lyckas bra med det.
Det är ett mycket resurseffektivt sätt
att hantera medlingen – genom BFC – så
det inte bara ”försvinner” i någon tjänst
inom kommunen.
– Vi kan arbeta mer samlat och har utbildade medlare vilket är en stark resurs.
Sedan redovisar vi statistik till de olika
aktörerna och kommunerna, förklarar
Beatrice.
Vad är din roll Bea?
– Jag är verksamhetsutvecklare och det
är ett väldigt brett uppdrag. Men som det
säger så handlar det bland annat om att
utveckla verksamheten, finna och skapa
samarbetspartners, nätverk och intern
verksamhetsplanering och uppföljning.

Tomas – vad är det du jobbar med inom
BFC?
– Jag arbetar i första hand med det som
heter SoL-Team och det är ett projekt där
vi arbetar med långtidsarbetslösa över
18 år inom fas3. Dessutom har jag nattvandringen som ansvarsområde. När det
gäller SoL-Team handlar det bland annat
om att finnas till hands,visa uppmärksamhet, skapa trygghet med mera.
– För nattvandringen är min uppgift
att tillsammans med stiftelsen nattvandring.nu finna personer med lokal
anknytning runt om i Värmland som har
intresse av att engagera sig i nattvandringen.
VART ANNAT ÅR GENOMFÖRS EN UNG I
VÄRMLAND-undersökning, i årskurs 9.
Den sammanställs av Karlstad Universitet och visar bland annat hur trygg man
känner sig, alkoholförbrukning, droganvändning med mera.
Den ger vid handen att alkoholkonsumtionen går ner något men stora avvikelser förekommer inom länet. Konstateras kan att den nedåtgående trenden
stämmer väl överens med hela riket,
men samtidigt kan man konstatera att de
ungdomar som dricker – dricker mer. I
Värmland är det precis som i övrigt några
kommuner som sticker ut mer än andra.
Det man också märker, vilket har uppmärksammats, är bruket av så kallade
nätdroger. Polisens ungdomsgrupp har
haft flera fall i Värmland – främst i Karlstadområdet.
– Bruket av cannabis har ökat och detta
är ju en riksfråga. Främst då attityden
bland ungdomarna till cannabis har liberaliserats. Den vanliga inställningen

bland ungdomar är i dag att ”cannabis är
inte farligare än alkohol och en eller ett
par ”joints” i veckan är inte farligt. Detta
är en inställning som är farlig och som
kan leda till övergång och missbruk av
tyngre droger. Här måste det göras en nationell samling för att få till stånd en förändring i attityden. Men också att göra
föräldrar och vuxna uppmärksamma på
problemet, säger Beatrice.
I Värmland, precis som i övriga landet, är det Länsstyrelsen som har uppdraget att samordna det förebyggande
ANTD-arbetet (alkohol-narkotika-tobak-doping). I Värmland finns ett samverkansarbete, Drogfritt Värmland, där
BFC ingår i en referensgrupp. Referensgruppen arbetar övergripande när det
gäller att knyta ihop det drogförebyggande arbetet med det brottsförebyggande och då bland annat kommunerna
är BFC:s ”huvudmän”, tittar man på hur
man kan komplettera deras arbete för
ett drogfritt Värmland.
NÄR DET GÄLLER NATTVANDRING eller

vuxenvandring är det i Värmland, precis som i landet i övrigt, väldigt olika
med engagemanget. Det finns nog ingen
som tycker det är dåligt med nattvandring – snarare tvärtom. Men sedan är ju
frågan om man engagerar sig. Men här
tror man på att den samverkan, som nu
finns med nattvandring.nu, kan vara en
språngbräda till att få fler att engagera sig
för barn och ungdomar genom till exempel nattvandring. Målet är ju att få igång
nattvandring på alla orter och det behövs, trots att det finns kommuner som
inte tycker så. Men där handlar det bland
annat om att man inte vill framstå som
➤
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Tomas Lybeck och Beatrice Högå på Brottsförebyggande Centrum i Värmland. Organisationen fungerar som spindeln i det regionala näst som samarbetar brottsförebyggande.

en kommun där det finns problem, man
ser inte behovet.
– Det handlar inte om problem, utan
att skapa ett förebyggande arbete, ett
vuxenengagemang för barn och ungdomar. Vi vet att många ungdomar saknar
vuxna i sin närhet, nattvandring skapar
trygghet för alla och ju fler nyktra som
rör sig på gator och torg desto lugnare
blir det, säger Tomas.
– Med nattvandring finns det ju också
möjlighet att komplettera detta med
dagvandring, att äldre som rör sig ute på
dagtid, besöker skolor med mera. Det är
brobyggande, skapar förståelse för varandra men ger också signaler att vi ser,
vi finns och vi lyssnar. Även dagtid finns
det personer som känner sig otrygga i
samhället och då är detta ett bra komplement, till exempel i samband med att
skolorna slutar och fram på kvällskvisten.
– De flesta är positiva till att nattvandra, men det finns också en oro att
man skall gå varje kväll/natt, hela natten
och så vidare, men detta är bilder som
inte stämmer med verkligheten. Ju fler
man är som engagerar sig i nattvandring
desto lättare är det, påpekar Tomas.
NATTVANDRARNA SAMVERKAR med både

Polis och socialtjänst runt om i landet,
så även i Värmland. I dag har ju polisen
ett förebyggande uppdrag att genom
synlighet och kunskap, lokalt, vara ute.
Men polisen kan inte göra allt. I Värmland som är uppdelat i fyra polisdistrikt,
och det är ett stort län till ytan, är det helt
naturligt så att det finns platser där det
inte är någon polis jämt och ständigt. Då
är det lokala engagemanget genom t.ex.
nattvandring en viktig samhällsresurs.

»Man kan i samhället i dag se vinsten
av de få timmar man nattvandrar.«
Nattvandrare är inte och kan inte bli ersättare av polisen men genom närvaro
och synlighet kan man förebygga brott
och samverka, till exempel larma, när något händer.
Både Tomas och Bea har nattvandrat
i Karlstad och upplevt det som oerhört
positivt. Man får kontakt med många
man aldrig skulle få kontakt med annars.
Tomas – du är engagerad i föreningslivet i Karlstad, hur ser man inom detta
på till exempel nattvandring och det arbete som BFC gör?
– Värmland är duktiga på att organisera inom det sportsliga och föreningslivet. Man kan knyta upp människor och
vi tror absolut på att nattvandring kan
kopplas till föreningslivet i en eller annan form. Speciellt på små orter kan det
vara en väldigt stor nyckelroll.
– I Karlstad och Karlstads föreningsliv
ser man absolut en vinst i att ha vuxna på
stan. Främst med tanke på att det ofta är
unga som tar sig till och från arenor och
många kan känna en otrygghet. Så här
kan supportervandringar vara en stor
vinst för både föreningsliv och samhället i stort.
I samband med nattvandring möter
man ju också många frågor, till exempel
tystnadsplikt, vad man får göra och så
vidare och då är det viktigt att det finns

tydliga regler, handlingsscheman, vem
man kontaktar. Där arbetar nattvandring.nu med sin ABC – en handbok för
nattvandrare som klarar ut många frågetecken.
Pratar man nattvandring får man ofta
reaktionen: Ja, absolut det behövs och vi
ska med, men sedan saknas tiden. Undanflykterna är många men de flesta är i dag
helt överens om att ”Alla har tid – det är
en prioriteringsfråga”. Man kan i samhället i dag se vinsten av de få timmar man
nattvandrar – det är en väl investerad tid.
Nattvandring är en viktig del i det förebyggande arbetet runt om i landet och då
även i samverkan med andra aktörer.
– Ta till exempel de lokala marknaderna i Värmland där många arrangeras
av det lokala föreningslivet och då är det
ett utmärkt tillfälle att även knyta nattvandring till detta, säger Tomas.
FÖRSÄKRINGSBOLAGET SKANDIA har en
webbsida som heter ”utanförskapets
pris” där man ser vad kostnaden för samhället blir vid utanförskap. Varje kommun finns med i detta och när man ser
kostnaderna är de hissnande.

Varför tror ni man inte, från kommunernas sida, tittar mer på det förebyggande arbetet för att få ner eller helst
bort ”utanförskapets pris”?

– När man ser på utanförskapets pris
handlar det om ofantliga summor som
belastar samhället för att vi inte förebygger på rätt sätt och i rätt tid. Man börjar
ofta för sent, säger Beatrice.
– Men det handlar också om att kommuner, riksdag och regering arbetar i
mandatperioder. Det vill säga i fyraårscykler och detta är ett problem.
– Det borde bli ett övergripande beslut/överenskommelse som sträcker sig
längre än fyra år när det gäller förebyggande arbetet. Kan vi komma dit hän i
framtiden skulle utanförskapets pris
sjunka och hela samhället skulle ”tjäna
på det”. Vi skulle kunna få pengar till
många andra saker istället, menar
Beatrice.
Som avslutning ber vi Tomas och Bea
att ge en uppmaning, några tänkvärda
ord på vägen för alla er som läser detta.
– Att nattvandra handlar om att prioritera om några timmar i en vuxens liv,
men det kan vara livsavgörande timmar
för en ungdom, säger Tomas, och avslutar med att det handlar bara om att vara
någon som lyssnar, fråga hur någon mår
eller kanske följa någon hem. Nattvandring är en investering för framtiden, i nutiden, säger Tomas.
– Barn och ungdomar är vår framtid,
men de är också här och nu. Nattvandring är då en långsiktig investering. Det
finns allt för många barn och ungdomar
som saknar vuxna, förebilder och då
måste vi vuxna aktivt här och nu arbeta
för framtiden för dem, avslutar Beatrice.
FOTNOT: Utanförskapets pris hittar du på
www.utanforskapetspris.se
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Nattvandring och sjöpolis
– hänger det ihop?
Rakt mot stenbryggan där
jag väntar kommer så, med
skummet yrande kring stäven, polisbåten 39-9950.
Befälhavare idag är Anders
Rydback och med sig på båten har han Oscar De Soto.
JAG BLIR HÄMTAD denna soliga sköna dag,

trots att det är vinter ligger havet öppet,
och jag har fått nöjet att åka med under
ett pass i Stockholms skärgård. Men nu
tänker du väl – vad har sjöpolisen med
nattvandring att göra?
Det är enkelt. Vi närmar oss nu vår och
båtsäsong, många ungdomar ger sig ut
på sjön för fester i sommarstugan, på
klippan eller bara glida runt kring Gröna
Lund och Stockholms innerstad. Tyvärr
händer det allt för ofta att man dessutom
nyttjar alkohol i samband med detta och
vi vet att antalet olyckor, drunkningar,
tillbud ökar i just kombinationerna ungdomar – båt – alkohol.
Vi glider lugnt fram genom Stockholms skärgård, men jag känner och ser
hur både Anders och Oscar är uppmärksamma hela tiden. Oscar lyfter många
gånger kikaren för att spana av, titta närmare på någon båt som är ute, när det
sprakar till på radion.
DENNA GÅNG VAR det inget allvarligt. En
uppspolad kajak har hittats av en boende
på en ö och uppdraget slutar med att kajaken tas ombord för att sedan läggas i
sjöpolisens förråd tills någon ev. hör av
sig som saknar den.
Nästa uppdrag blir en boj, i södra delen av skärgården, som slitit sig och ligger farligt i en farled. Nu har dock vinden

tilltagit och det känns lite som att sitta i
en plåtlåda när man studsar fram genom
ett gropigt vatten med en vind på ca 14
m/sek. Båten gör ju just nu ca 25–30 knop
men det känns att Anders kan hantera
detta ”monster”. Denna polisbåt bygger
på den sk. Stridsbåt 90, har två vattenjetaggregat som drivs av två stycken motorer på vardera 900 hk. Toppfarten är
cirka 50 knop. Den är ombyggd och delvis
anpassad för polisens ändamål så den har
även full bekvämlighet när det gäller kök,
micro osv.
Anders Rydback började vid sjöpolisen
1976 för att sedan ”gå iland” och arbeta
som yttre befäl vid Roslagspolisen, men
är nu tillbaka på sjön igen. Oscar har varit
vid sjöpolisen i drygt 1 år och stortrivs.
Sjöpolisen i Stockholms län har drygt
25 heltidsanställda och sedan, när sommaren kommer, ökar man antalet med ca
50 st – så kallade ”sommarbarn”. Det är
poliser som övergår i sjötjänst och som
genomgått sjöpolisens egen skola.
När vi pratar om båtsäsongen som nu
kommer blir det också med koppling till
samverkan med nattvandrarna, tips och
råd till föräldrar och mycket kring ungdomar. Anders erfarenhet från nattvandrarna kommer från landtjänsten som
yttre befäl där kontinuerlig kontakt med
de lokala nattvandrargrupperna var viktig och värdefull.
Det man kan konstatera är att många
nattvandrargrupper har en mycket god
samverkan med polisen på det lokala planet men faktiskt även med oss på sjöpolisen. Vi träffar, främst under båtsäsongen,
nattvandrare när vi ligger i hamnarna
eller när vi får t.ex. sjuktransport. Men
också då nattvandrarna uppmärksammat en båt som är överfylld av ungdo-

Oscar De Soto och Anders Rydback.

mar, alkohol och man är på väg ut i skärgården. Då få vi kontakt och kan många
gånger se till att en katastrof inte inträffar. För den kombinationen, vatten, båt
och alkohol är inte absolut inte bra och
numera även inte tillåten på samma sätt
som tidigare, säger Anders.
HAN NÄMNER T.EX. Valborg, skolavslut-

ning där det skall firas. Man tycker det är
skönt att ge sig ut från land, få vara ifred
och festa som man själv vill, men tänker inte på konsekvensen. Även om det
inte händer någon katastrof, så räcker
det många gånger med att man kanske
inte har full kontroll över båten, skadar
andra båtar i hamnar, någon trillar och
skadar sig och det ska bli sjuktransport
och så vidare. Så det gäller verkligen att
som vuxen och förälder tänka till både en
och två gånger innan man släpper ut sina
ungdomar på sjön. Det många heller inte
tänker på är att du idag inte har full täckning på mobilen i skärgårdarna, väderomslag, dimma och vi har ju sedan också
i många städer efter kusterna stora farleder där t.ex. kryssningsfartyg, yrkestrafik
med mera ständigt är i rörelse.
Från sjöpolisen är man oerhört tacksamma för alla goda krafter som samverkar och för deras del innebär det också
många ögon som håller koll och man

hjälper varandra till en skön, trygg och
säkrare sjö- och skärgårdsmiljö att vara i
och på.
Anders menar att ju fler vuxna som
bryr sig, t.ex. genom nattvandring, så får
vi ett tryggare, lugnare samhälle, men det
gör också att man t.ex. inom polisen kan
utnyttja resurserna på ett bättre sätt och
inte lägga dessa på onödiga larm.
DAGENS PASS MED polisbåt 39-9950 från

Stockholms län avslutas i den egna hamnen, Nacka Strand, mitt emot Djurgården i Stockholm. Men innan dess får jag
uppleva ett sk. ”crash-stop”.
En upplevelse. Först rusa fram i ca 40
knop och plötsligt står båten still. Det är
fördelen med vattenjet att man från full
fart kan få stopp på båten på någon sekund. En upplevelse!
Tack till Anders och Oscar för denna
härliga dag på sjön. ◗

Anders tips inför
sommaren och
båtsäsongen är:
• Flytväst på
• Aldrig alkohol i samband med att vara på
sjön
• Bada aldrig alkoholpåverkad
• Överlasta inte båten
• Lämna din färdväg till någon därhemma
• Hör av dig med jämna mellanrum
• Och slutligen till föräldrarna – låt inte barnen
åka iväg utan att du har kollat båten, vilka som
är med, om de har alkohol med sig. Det som
sker under färden kan bli ditt ansvar. Var nyfiken, ställ frågor och ha kontakt med ditt barn
– kanske åk med istället.
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Håller du på
att missa
något viktigt?
Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk.
Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det
är inte hela världen, det mesta du ser på teve går i repris. Det gör däremot inte
dina barns liv. Unga behöver oss vuxna. Vi har ju en gång själva varit unga och vet
att det kan vara lite knepigt ibland.
Byt ut tuppluren i tevesoffan för några timmars nattvandring så slipper du
missa något viktigt som är på riktigt.

