
 

CHECKLISTA FÖR NATTVANDRARE 

 Den nattvandrare som kommer först tar ut nyckel ur 

nyckelboxen och låser upp med den kod ni skall ha fått av 

respektive klassrepresentant. 

 Nyckelboxen sitter infälld på gaveln av lekförråden mellan 

skolan och gymnastikhallen. 

 Jackor, närvarolista och klubbor ligger i de orangefärgade 

skåpen i det vänstra omklädningsrummet. 

 Notera antalet nattvandrare i närvarolistan. 

 Diskutera igenom i gruppen hur kvällens nattvandringsrutt skall 

läggas upp. Ni väljer själva om ni vill dela upp er i flera grupper 

eller gå alla tillsammans.  

 Kolla så att ni har med er klubbor i jackorna eller västarna innan 

ni går ut. Klubborna är en bra kontaktskapare när ni träffar 

ungdomarna. Skicka ett mail till info@lindasforaldrar.se om 

klubborna tar slut.  

 Vänta in eventuellt sena nattvandrare i ca 15 minuter innan ni 

startar vandringen 

 Nattvandringen pågår 2100-2400.  

 En rutt kan vara bort till Snipen och en promenad till de olika 

badvikarna är en god idé fina höstkvällar eller fina vårkvällar. 

 Ni får gratis kaffe på Q8. De stänger kl 22.  

 Ni åker gratis buss med nattvandrarjackorna på och det kan 

vara en bra idé att några åker Rosa Express tur och retur Snipen 

- Nya Hovås, eller kanske också hela vägen till Marklandsgatan 

tur och retur 

 Det kan ibland vara en bra idé att ibland åka bil till olika platser, 

där man tror att ungdomarna samlas och ta korta promenader;  
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o Runt Hemköp mm i Billdal,  

o Vid lastbryggorna till ICA, under vägbron till rondellen eller 

runt pizzan i Nya Hovås,  

o Nere vid Billdalsbadet och cykelbanan mellan Billdal och 

Skintebo.  

o Runt Ishallen och Nygårdsskolan och kanske också 

lokalerna i Uggledal 

 Får ni tips av några ungdomar att det är fest någonstans hemma 

hos någon kan det vara värt en promenad förbi den adressen. 

 Skriv in eventuella kommentarer kring iakttagelser under 

nattvandrarpasset i närvarolistan 

 Lås skåp och ytterdörr (ej överlåset) 

 Lägg tillbaks nyckeln i nyckelboxen, lås och ”scrolla bort” koden. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


