
Nattvandring 

Nattvandringen i Rosersberg hänger ihop med "LOK-stödet", som är den största inkomstkällan för föreningen. RIK 

skulle gå miste om en hel del pengar från kommunen om vi inte hade vår organiserad nattvandring förutom den 

ekonomiska biten är det också något väldigt bra för vårt lilla samhälle. Våra barn och ungdomar vet att vi finns 

där på fredagskvällarna, vi vuxna lär känna andra barn än bara våra egna men framförallt uppstår det en dialog 

mellan vuxna och barn. 

 

Nattvandringen i Rosersberg sker på fredag kvällarna. Var och en av oss kommer att få nattvandra ca 1-2 gång 

per år. Vilket innebär att alla lag i hela RIK hjälps åt med nattvandringen. Nattvandringen sker alla fredagar 

förutom när det är skollov då fritidsgården har stängt. All de veckor då vi skall nattvandra fördelas mellan 

sektionerna veckor. Sektionen får sedan fördela ut veckorna på de lag som varje sektion anser skall delta i 

nattvandrig. Förslagsvis skickar sekreteraren från varje sektion ut fördelningen till varje lag, och återkopplar detta 

sedan till Anette Westerlund  och Fritidsgården. Fotbollen har fler veckor med tanke på att det är en större 

sektion och har fler aktiva lag. 

  

Tid: Kl 20:00 - 23:00.  

Man ska vara 4 personer/gång.  

Kl 20:00 träffas man i klubbstugan och går ut på den första rundan runt samhället. Ta gärna ett varv runt skolan 

och bakom dagis. Klockan 21:00 träffas man i klubbstugan och följer med de yngsta en bit på vägen från 

gården.  

 

För att få nattvandra skall man måste ha fyllt 18 år. Rökfri och nykter när man bär de Röda jackorna, dvs under 

hela nattvandringen. 

 

Jackor: Röda jackor hämtas på fritidsgården i klubbstugan, skall bäras för att försäkringen ska gälla. Man åker 

gratis med tåget till och från Märsta när man har dessa jackor på sig.. 

  

Om det är så att man ser något skumt som händer under fredags- och lördagskvällarna kan man ringa till 

trygghetsvakten på telefon 076-106 03 07 eller 076-806 43 55 

  

Vill samtidigt passa på att tacka Er alla för ett mycket gott samarbeta med detta. Det har fungerat JÄTTE bra!! 

  

Med vänlig hälsning  Anette Westerlund 070-593 62 25 

   

westerlund.olsson@telia.com 
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