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Vill ditt företag bidra till en ökad trygghet i 
Ronneby kommun? 

Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun är ett samarbete mellan 

Ronneby kommun och Polisen. Med nattvandrande föreningar vill vi 

stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad 

trygghet i centrala Ronneby.  

För att kunna fortsätta bedriva verksamheten med kontinuitet och hög 

närvaro ute på stan, undrar vi om ni vill stödja 2020 års verksamhet med ett 

valfritt ekonomiskt bidrag? Detta för att tillsammans bidra till ett tryggt och 

säkert Ronneby, samtidigt som det ger ett stöd till det lokala föreningslivet. 

Ditt bidrag kommer alltså att användas för att utöka antalet nattvandringar 

och kommer således gå direkt till de föreningar som medverkar.  

 

Vandringarna äger rum under perioden mars - december under utvalda 

helger, samt vid stora ”ungdomshelger” och större arrangemang. Som tack 

för sin insats får föreningarna 1 500 kronor per vandringstillfälle till sin 

verksamhet. Länsförsäkringar i Blekinge samt Swedbank i Ronneby stöder 

nattvandrande föreningar med bland annat jackor, ficklampor och första 

förband. Många andra lokala företag har sedan starten stött verksamheten 

genom ekonomisk sponsring. 

 

En uppföljning av tidigare nattvandringar visar att föreningarna fått positiv 

respons från allmänheten, gammal som ung samt att de upplevt sig haft en 

trygghetsskapande inverkan. Samtliga föreningar har en positiv upplevelse 

av vandringarna och kan tänka sig att vandra igen. Närvaron ger alltså 

många positiva effekter, inte minst för våra unga men också för tryggheten 

i allmänhet.  

 

Valfritt bidrag sätts in på bg 991-2809 eller pg 110020-5 senast den 1 mars. 

Ange avsändare samt ”Bidrag till nattvandringsverksamheten 2020”. 

 

Vid frågor kontakta Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare.  

   

 

 

Vänliga hälsningar, 

 
Kenneth Michaelsson Ordf. Lokala 

brottsförebyggande rådet  

 

Katarina Johansson Kommunpolis 

Alexander Vujovic Kommunpolis 

 


