
Hej alla i Brf Garnisonen! 

Vi är ett litet gäng föräldrar med tonårsbarn som har dragit igång nattvandring i 
närområdet. Det har legat för fäfot under några år, men nu gör vi så gott vi kan för att 
hålla liv i det igen. 

För att det behövs. 

För att vi bryr oss. 

Alla som vill är välkomna att hänga på! 

Eller höra av sig till oss om man hört/sett/känner något som ni skulle vilja dela med er 
av. 

Ring eller mejla om ni vill veta mer, 

 

Ulrika By, 070-627 82 83, ulrika.by@dn.se 

Regementsgatan 54 

 

Det finns två slutna grupper på Facebook som ni kan gå med i om ni vill. En är mer 
allmän, den andra med fokus på dem som nattvandrar. 

 

1. Föräldrar i Bagartorp/Järvastaden/Ulriksdal med omnejd 

Lite grundläggande regler och riktlinjer för gruppen: 

Målgruppen för medlemmar i denna grupp är i första hand föräldrar till barn och 
ungdomar i och omkring Bagartorp / Järvastaden / Ulriksdal (Solna) men givetvis är 
även andra välkomna som medlemmar. 
Allt som på endera vis kan tänkas beröra oss alla, våra barn och ungdomar, skola, fritids 
etc kan diskuteras här. 

Syftet med gruppen är brett men kan sammanfattas med ord som nätverk, 
sammanhållning och gemenskap för våra barn och ungdomars bästa. 

Gruppen är en sluten facebookgrupp av den enkla anledningen att hela världen inte 
behöver se vad som skrivs. 

Gruppens medlemmar är i första hand föräldrar men även några ungdomar är 
medlemmar. Utöver det så har vi ett flertal kommunpolitiker i gruppen. 
Att några ungdomar är med i gruppen har jag fått frågor om några gånger och mitt 
enkla svar på det är att vi inte skriver några hemlisar. 

Alla medlemmar kan bjuda in nya medlemmar i gruppen vilket ni jättegärna får göra. 
Det går även bra att själv begära att bli medlem. 

 
 
2. Nattvandring Bagartorp/Järvastaden/Ulriksdal/Frösunda med omnejd 

Här stämmer vi av vilka som kan nattvandra och delar med oss av lite info kring det. 
Till för dem som faktiskt vill/kan nattvandra. 
 
Lite mer info NATTVANDRING 

mailto:ulrika.by@dn.se


 
Vad gäller vid nattvandring? 
Tydliga regler och riktlinjer är viktigt när det gäller nattvandring. Ingen som bär den 
röda nattvandrarjackan får eller skall uppfattas som någon väktare, lagens förlängda 
arm eller medborgargarde. Nattvandrare är vuxna som vill bidra till en tryggare 
tillvaro för barn och ungdomar. 
Innan nattvandring 
Man träffas på Torpet kl.20,30 för att planera kvällen, får en fika och kommer 
överens om vart man skall nattvandra. 
Lånar nattvandrarjacka (som hänger i ett skåp på Torpet), registrerar sig i loggboken 
enligt reglerna som sitter i pärmen och skriver upp namn på lånelistan av jackan. 
Därefter vandrar ni runt området där ni har bestämt att gå. 
Hur länge ni är ute och vandrar beror på om det är något att observera. 
Efter helgen lämnas jackorna in på sin plats igen samt att ansvarig för gruppen 
skriver lite om hur kvällen har varit och vart man vandrat. 
Gyllene regler 
1) Nattvandra i grupper om minst två, tre rekommenderas 
2) Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp om nödvändigt 
3) Lyssna på och prata med ungdomarna. Agera rådgivande inom ramen för "sunt 
förnuft" 
4) Hjälp till med första förband, ett telefonsamtal eller kanske hjälp hem 
5) Som nattvandrare får man ALDRIG beslagta alkohol från någon, oavsett om det är 
barn, ungdomar eller vuxna. Endast polis får beslagta alkohol o.d. 
Är man osäker vid nattvandring - ta alltid kontakt med polisen - telefonnr: 114 14 för 
råd och hjälp. 
Gå aldrig in i något med risk för dig själv. Våra tre ledord är: LARMA- 
OBSERVERA- NOTERA 
 


