RUTINER

Nattvandrare

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se

•

Rutiner för nattvandrare

Vad en nattvandrare inte får göra:

Vandra i grupper om minst två personer.
Rekommendationen är tre personer.

• uppträda och agera som väktare,
ordningsvakt eller agera som myndighet

•

Meddela polisen när ni börjar och slutar med
vandringen (telefonnummer till höger).

•

Var synlig, observera och hjälp. Tillkalla hjälp
om nödvändigt, observera, larma, notera.

• beslagta alkohol/droger (endast polis får
göra detta enligt lagstiftningen)

•

Lyssna på och prata med ungdomarna. Agera
rådgivande inom ramen för ”sunt förnuft”.

• visitera person

•

•

• vara säkerhetspersonal vid festivaler
eller andra arrangemang
• agera väktare eller ordningsvakt i
kollektivtrafik

E-post: alexander.wennerqvist@polisen.se
Telefon: 010-567 75 54

Meddela att ni vandrar

Är man osäker vid nattvandring – ta kontakt
med polis eller Bålstapolare för råd och stöd.

•

Gå aldrig in i någon händelse med risk för din
egen säkerhet.

•

Hjälp till med första förband eller ett
telefonsamtal.

•

•

Tydliga regler och riktlinjer är viktigt när det
gäller nattvandring. Ingen nattvandrare får
eller ska uppfattas som någon väktare, lagens
förlängda arm eller medborgargarde. En
nattvandrare är bara en vanlig vuxen.

Meddela händelser
• Ni ringer 112 för att anmäla en akut händelse
eller pågående brott.
• Ni ringer 113 13 för att ta reda på vad som
har hänt.
• Ni ringer 114 14 för att göra en anmälan
till polisen i ett läge som ej är akut.
• Bålstapolarna jourtelefon 070-622 51 35

Avsluta nattvandringen med en liten utvärdering
innan alla går hem.

Polisens kontaktpersoner i Håbo kommun
E-post: maria.arosenius@polisen.se
Telefon: 010-567 75 14

Viktiga telefonnummer

•

•

Socialjouren Uppsala. De ger råd och stöd
efter kontorstid, på kvällar och helger.
Socialjouren nås på telefon 018-15 00 00.

• leta igenom en persons tillhörigheter

Verka för samverkan med kommun,
myndigheter, företag och andra grupper inom
samhället.
Som nattvandrare får man aldrig beslagta alkohol
från någon, oavsett om det är barn, ungdomar
eller vuxna. Det är endast polis som får göra
detta.

•

•

Ring Polismyndigheten region Mitt 010-569 19
67, för att meddela att ni vandrar. Ni meddelar
var ni är, en kontaktperson och aktuellt
telefonnummer.
Ring Polismyndigheten region Mitt 010-569 19
67 när ni avslutar nattvandringen.

Kontaktperson i Håbo
E-post charlotta.carlsson@habo.se
Telefon: 0171-52871
Mobiltelefon: 072-22 12 116
Fritidsgården K5
Adress: Kalmarvägen 5, Bålsta
Mobiltelefon: 070-305 05 61
Bålstapolarna
Jourtelefon: 070-622 51 35

