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Vill er förening bidra till ett tryggare Sölvesborg?  
 

Då erbjuds ni möjligheten att trygghetsvandra utvalda helger/kvällar  
under tiden 22 februari – 25 december 2019 

 
 

Sölvesborg kommun inbjuder i samarbete med Polisen samtliga Sölvesborg föreningar 

till att genom trygghetsvandringar bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i 

kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 1 000 kronor till sin verksamhet per 

vandringstillfälle. 

För de personer som ska trygghetsvandra krävs det deltagande är 25 år eller äldre samt 

att de deltagit på någon av de två informationskvällarna. Där kommer representanter 

från kommunen och Polisen presenterar upplägg för trygghetsvandringarna och 

informerar om förhållningssätt och ansvar i samband med trygghetsvandringarna. 

Deltagande på mötet är obligatoriskt för varje enskild person som ska få räknas 

som trygghetsvärd.  

Det erbjuds två informations/utbildningskvällar 

Tid: Tisdagen den 5 mars kl. 18.30 -20:30  

eller Måndagen den 18 mars kl. 18.30 -20:30  

Plats: Lageråssalen, Sölvesborgs kommunhus 

 

Ni anmäler er förening till informationskvällen senast den 27 februari genom e-post 

till Anders.Borgman@solvesborg.se 

 

Vid frågor kontakta Anders Borgman via mail eller telefon. 

Anders.Borgman@solvesborg.se  Tel. 0456-81 62 32 

 

Välkomna! 

Anders Borgman  Säkerhetssamordnare 

Mats Hadartz   Kommunpolis   

Ola Morau   Fältsekreterare   
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Förutsättningar för trygghetsvandringarna (läs noga) 

 Trygghetsvandringarna äger rum under perioden 2019-03-25 till 2019-12-25 

under t.ex. fredagar och lördagar eller vid lov/ledighet.  

 

 Föreningen anmäler till Anders Borgman att föreningen vill trygghetsvandra 

och när, samt vem inom föreningen som är kontaktperson för 

trygghetsvandrarna. Vi kan också komma att ringa föreningen och fråga om de 

har möjlighet viss kväll/natt. 

 

 Föreningen utser två vuxna per kväll att trygghetsvandra mellan kl. 20.00 – 

01.00 (eller fram tills det bedöms att det är lugnt och folktomt). Föreningarna 

erhåller 1 000: -/kväll när minst två vuxna trygghetsvandra. Två föreningar 

kommer att gå tillsammans. Det vill säga det kommer alltid att vara fyra vuxna 

som går tillsammans. Vid färre deltagare ställs trygghetsvandringen in. 

Bokningen innebär ett åtagande.  

 

Om föreningen får förhinder meddelas detta en vecka i förväg till Anders 

Borgman för att möjliggöra bokning av annan förening. 

 

 Den kväll man trygghetsvandringarna samlas man kl. 20.00 på i angiven lokal 

och får sin utrustning samt information inför trygghetsvandringen. 

 

   Vid vandringens slut måste de som vandrat fylla i en särskild rapport som 

dels talar om vilken förening och vilka personer som trygghetsvandrat, och dels 

ger möjlighet för de som varit ute att tala om hur natten varit. Denna rapport 

måste fyllas i för att ersättningen ska utbetalas till föreningen. Glöm inte 

plusgiro- el. bankgironummer! Rapporten lämnas i ryggsäcken. Ersättning utgår 

inte till enskilda personer utan endast till föreningen. 

 

 Ersättning till föreningarna kommer att utbetalas vid fyra tillfällen, i slutet av 

juni, augusti, oktober och januari månad. För att utbetalning ska kunna 

genomföras krävs dessutom att föreningen inkommer med A-skatteintyg. 
Skatteverket utfärdar intygen och på ansökan ska anges vem uppdragsgivaren är, 

summan, vad det avser samt vilken tidsperiod ansökan innefattar. Vidare är det 

viktigt att ni skriver plus- el. bankgironummer på er rapport efter genomförd 

vandring.  

 

 Sprid denna information till samtliga i er förening som ska trygghetsvandra! 

 

 Vid frågor ring Anders Borgman, Säkerhetssamordnare, tel. 0456-816232.  

Observera att ni inte kan boka in er nattvandring via telefonsvarare, utan 

enbart via bifogad blankett.   

 

 Intresseanmälan för nattvandringskvällar mailas till Anders Borgman  
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ANMÄLAN NATTVANDRING OCH INFORMATIONSTRÄFF 

 

  Ja, vi vill trygghetsvandra för att öka tryggheten i centrum och runt om i Sölvesborgs 

kommun.  

Vi kommer på den obligatoriska informationsträffen:  

   Tisdagen den 5/3 kl 18:30, kommunhuset Lageråssalen.   

……..personer (Ni bjuds på fika, ange om det finns kostallergier) 

 

   Måndagen den 18/3 kl 18:30, kommunhuset Lageråssalen.   

……..personer (Ni bjuds på fika, ange om det finns kostallergier) 

 

 

 

Föreningens namn:………………………………. 

Adress:…………………………………………….. 

……………………………………………………… 

Kontaktperson:……………………………………. 

Telefon kontaktperson:…………………………… 

e-postadress:………………………………….. 

 

Observera att det är viktigt att alla ovanstående uppgifter stämmer, så att vi kan 

få tag på er snabbt vid behov. 

 

 


