
 

Natt-/vuxenvandring i Vara 

Syftet med natt-/vuxenvandring är att det ska finnas vuxna förebilder, medmänskligt stöd och 
social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter. Vuxenvandrarnas 
närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk. 

Att vuxenvandra innebär att du är ute och går där det finns ungdomar på kvällar och nätter. Att 
du lyssnar, stöttar och är en vuxen förebild. Vuxenvandring skapar en tryggare och lugnare miljö. 

Att vuxenvandra kan vara en bra chans att få bättre insyn i ungdomarnas värld. Att vuxenvandra 
är lika viktigt som det är enkelt. Det handlar mest om att bara vara där, fråga hur någon mår, 
lyssna, kanske plåstra om eller hjälpa någon tillrätta. Men de få timmar du delar med dig av kan få 
enormt stor betydelse. En del unga som är ute kvällar och nätter saknar trygga vuxna, och då kan 
ett litet samtal med dig betyda mycket. 

Oftast är vuxenvandring bara trevligt. Ungdomarna tycker vanligtvis att det är kul att prata med 
vuxna på kvällen. 

Att tänka på: 

 Samling sker på Torsbo fritidsgård kl 19.00 de kvällar vi vuxenvandrar. Ni är alltid 
välkomna dit under kvällen för att värma er, dricka en kopp kaffe och kanske rådfråga 
personalen om något. Telefon: 0512-311 18.  

 Du är ute och vandrar som vanlig vuxen utan speciella befogenheter eller skyldigheter. 

 Det finns inga speciella försäkringar från kommunens sida. Din vanliga hemförsäkring 
gäller om något skulle hända.  

 Du har inga speciella befogenheter tex att beslagta/hälla ut alkohol. 

 Om ni möter alkoholpåverkade minderåriga är det såklart bra om föräldrar kontaktas, 
men känn inte det som något krav. Ni bestämmer själva hur ni vill göra. 

 Om ni stöter på kraftigt berusade minderåriga – kontakta ambulans eller polis.  

 Det är mycket sällan hotfulla situationer uppstår. Blir det bråkigt på något sätt, gå undan 
och kontakta polis 112.  

 Återkoppla gärna till fritidsgårdspersonalen om hur kvällen varit och om något speciellt 
hänt, eller om ni vidtagit några åtgärder. 

 Om ni ser något annat som ni tycker verkar misstänkt och som inte är akut, men ni vill att 
polisen ska få reda på finns möjlighet att tipsa polisen på deras tipsfunktion. Det gör ni 
genom att gå in på sidan www.polisen.se. Högst upp finns en knapp ”tipsa polisen”. 
Genom att klicka på den får ni närmare information om tips och hur ni kan gå till väga 
för att lämna tips till polisen. Det finns två olika möjligheter att lämna tips: 

o Ring 114 14 för att tipsa polisen. Du kommer först till ett automatiskt talsvar. 
Använd ordet "tips" för att komma vidare. 

o Lämna tips genom webformulär. Där kan man även bifoga bilder eller annat man 
vill skicka med. 

 

HA EN TREVLIG KVÄLL!   

http://www.polisen.se/

