
 
 
 
 
 
 
INFÖR 

- Klä dig väderanpassade kläder och sköna skor.  
- Den nattvandrare som kommer föst tar ut nyckel ur nyckelboxen som är placerad på 

gaveln av ”huvudhuskroppen” mot fotbollsplan / klassgård. Kod fås av 
föräldraförening eller klassrepresentant. 

- Gå till gymnastikomklädningsrum #2 och öppna Nattvandringsskåpen. 
- Skåpen innehåller allt som du behöver för din nattvandring. (Jackor, västar, klubbor)  

 
UNDER 

- Notera namn och klass på de som går på närvarolistan på insidan skåpet. Kom ihåg 
att ni är med och tävlar om en bra pott till klassens kassa! Ju fler vandrare, desto 
bättre! 

- Diskutera igenom i gruppen hur kvällens nattvandringstillfällen läggs upp. Ni väljer 
själv om ni vil dela upp er i flera grupper eller gå alla tillsammans.  

- Kolla så att ni har med er klubbor i jackorna eller västarna när ni ska gå ut. Klubborna 
är en bra kontaktsapare när ni träffar ungdomarna. 

- Vänta in eventuellt sena nattvandrare i ca 15 min innan ni startar vandringen. 
- Nattvandring pågår 21.00 – 24.00 ca.  
- Nattvandrare får gratis kaffe på Q8 och åker buss gratis med Nattvandrarjackor/ 

västar på.  
- Lägg gärna ut en gruppbild på Lindås Föräldrars FB-sida och tala om att ni vandrar i 

kväll och om ni ser något som kan vara ”bra att känna till”. Många som inte 
nattvandrar väljer att ”ducka” för att det skulle pågå stök- och droganvändande i 
området. Det kan vara en bra påminnare och ”pepp” för fler att ge sig ut. Även bra 
för andra Nattvandrargrupperingar att hålla koll på. Obs! ej tillåtet att publicera bild 
på misstänkta personer. 

- Stöter ni på någon situation som verkar hotfull eller misstänkt, agera klokt och 
säkert tillsammans och ring polis på 114  eller 112 för svårare situationer. Ni är inte 
polisen. 

 
EFTER 

- Skriv in eventuella händelser och kommentera gärna kvällen på ”närvarobladet”. Vi 
rapporterar allt vidare till polis som kartlägger och har stor nytta av detta. 

- Meddela styrelsen om förrådet på klubbor eller annat saknas. 
- Häng tillbaka lånade kläder, lås skåpen och ytterdörr (ej överlås). 
- Lägg tillbaka nyckeln i nyckelboxen, stäng och lås genom att scrolla bort sifferkoden. 

 
DIN INSATS ÄR OVÄRDERLIG – TACK! Styrelsen Lindås Föräldrar 

Mail styrelsen@lindasforaldrar.se 
FB Lindås Föräldrar 

 

CHECKLISTA FÖR NATTVANDRARE 
 


