Våra ungdomar
behöver dig.
Nattvandra
du också!

Söderandan är det lokala brottsförebyggande
rådet i Södermalms stadsdelsområde.
Målet är att minska brottsligheten och öka
tryggheten för oss boende, våra butiker,
restauranger och besökare på Södermalm men
också att vi ska få ett renare och grönare område.
Medlemmar är företagare, myndigheter, organisationer, föreningar och samfund inom vårt område.
Läs mer om nattvandringarna på

www.soderandan.se
Söderandan - vi bryr oss!

Nattvandrare berättar varför de vandrar:

Har du en kväll över då och då och vill vara en av
oss som gör en insats för de unga på Södermalm?
Välkommen att delta i Söderandans
kvälls-/nattvandringar!

Vår roll som nattvandrare är att vara ett stöd för de ungdomar
som behöver det. Inte vara polis, väktare eller social myndighet.
Du är helt enkelt en vuxen som bryr dig om och vill bidra till en
tryggare tillvaro för barn och ungdomar.
Som nattvandrare är du ute bland ungdomarna för att skapa
förtroende och trygghet, och för att hjälpa till om det behövs.
Varje nattvandringskväll samlas vi som ska vandra några timmar.
Vi kan vara t ex föräldrar till unga på Söder, andra vuxna som
bryr sig eller frivilligorganisationer. Polisen och fältsassistenterna
har en genomgång inför kvällen, så kallad utsättning. Du får
aktuell information från dem. Är vi många delar vi in oss i mindre
grupper. Du får en väst eller jacka som gör att du känns igen som
nattvandrare. Under kvällen håller polisen och fältassistenterna
kontakt med oss.
En lyckad kväll för nattvandrare är när inget har hänt och man
har haft en trevlig kväll tillsammans.
Vill du veta mer om nattvandring läs på www.soderandan.se
eller maila till nattvandring@soderandan.se

- Jag har barn och barnbarn och ser hur mycket föräldrarna har
att göra. Samtidigt tycker jag att det är viktigt att det finns vuxna
ute på kvällarna. Jag tror att arbete på gräsrotsnivå kan förebygga
att barn far illa och hamnar på fel stigar. Det är bättre att förekomma än att förekommas; om vuxna är ute här och nu tror jag
att vi kan minska våldet.
Elisabet Ekstrand är pensionär

- Jag tycker det är viktigt att vuxna finns till hands
ute på stan och att ungdomar vet att vi bryr oss,
att vi ser dem. När min dotter blir äldre kommer
hon också att vara ute i Björns trädgård på kvällarna
och då vill jag att vuxna ska bry sig.
Cecilia Ljungkvist bor på Söder
med man och sjuårig dotter

- Det känns meningsfullt att ställa upp för de unga. Jag har tid över
och istället för att ägna den passivt framför TV:n kan jag göra lite
nytta och dessutom få motion! Att jag sedan uppskattas av ungdomarna som känner en extra trygghet när de vet att det finns
vuxna på stan som bryr sig, är en extra belöning.
- En kille frågade vad jag fick betalt. Ingenting sa jag, det här gör
jag gratis. - Är du inte klok, var hans kommentar!
Christopher Larsson, singel på Söder och har inga barn

