Information till nattvandrare
Syfte
Vår uppgift är att skapa trygghet, observera, hjälpa, informera och rapportera, detta genom att synas och vara
närvarande i främst ungdomsmiljöer.
Vuxenvandringarna är INTE något medborgargarde, som har till uppgift att gripa eller utföra andra polisiära
uppgifter.
Vandringarna skall, främst i områden med ungdomsnärvaro och i samverkan med övriga lokalsamhället, bidra
till att bryta anonymiteten och öka den sociala kontrollen i de miljöer där ungdomskriminalitet och drogmissbruk
kan utvecklas.

”Ett starkt och tryggt civilsamhälle bygger på samverkan och samordning mellan samhällets alla delar där
medmänniskorna utgör samhällets största resurs. Ingen enskild aktör kan ensam skapa ett rakt igenom tryggt
samhälle, bara tillsammans kan vi skapa ett tryggt och socialt hållbart samhälle”.

Grundregler
•
•
•
•

Föreningen ska bidra med minst 3 personer över 18 år.
En trygghetsvärd är alltid med, han eller hon möter upp gruppen på fritidsgården klockan 20.00 och
förser vandrarna med jackor, information och planering för kvällen.
Deltagare får absolut inte delta berusade eller påverkade av droger.
Husdjur får inte medfölja.

Fritidsgården Bro

08-581 695 65

Fritidsgården Hagan

08-581 690 81

Fritidsgården Trappan

08-581 693 33

Fältare (Ungdomsstödjarna)

08-581 693 22

VPG Hagnäs
VPG Ekhammar
Trygghetsvärdar

072-17 88 407

Björn ”Bele” Svensson Trygghetssamordnare

08-581 691 14

Polis

Envarsrätten, nöd och nödvärn
Alla har en RÄTTIGHET som envar, inte en SKYLDIGHET, att gripa en person som begår brott på bar gärning
eller flyende fot, om det har stadgats fängelse i straffskalan för det aktuella brottet.
Man har då rätt i samband med detta verkställa beslag av föremål som är underkastade reglerna för beslag. (Äga
betydelse för utredningen, brottsverktyg eller föremål som fråntagits någon via brott). Om en sådan åtgärd
vidtagits skall polis utan dröjsmål underrättas därom.
Man har rätt att, för att genomföra åtgärden, använda så mycket våld som krävs, tills polis anlänt till platsen.
Man har också en rätt att begå handlingar, som annars är lagstadgade mot, om det rör sig om en
NÖDSITUATION, där man måste vidta en åtgärd för att förhindra att liv eller egendom riskeras att utsättas för
överhängande fara.
Enligt NÖDVÄRNSRÄTTEN har man också liknande rätt då, man för att avvärja ett påbörjat, eller en
överhängande, risk för ett brottsligt angrepp mot person eller egendom, Vidtar åtgärd för att avstyra det.
Man får också enligt nödvärnsrätten använda våld för att förhindra någon att olovligen intränga i rum, hus gård
eller fartyg, eller från hus, rum, gård eller fartyg avlägsna
någon som inträngt olovligen, eller om det är bostad, eljest vägrar att på tillsägelse lämna denna.
Våldet skall stå i proportion till hotet eller angreppet och inte vara uppenbart oförsvarligt i efterhand.
Som sagt, så är ovan en RÄTTIGHET, inte en SKYLDIGHET. Det är endast Polis och ordningsvakt som har
detta som skyldighet.

