
      

Spångas fritidsgårdar                                 Spånga 2014-04-30 

Information gällande nattvandringen! 
 

Det är mycket viktigt att det finns aktiva föräldrar som hjälper till med sin närvaro för att bidra till en 
bättre miljö för våra ungdomar. Detta är ett bra tillfälle för er föräldrar att träffas samt att träffa oss 
personal på fritidsgården. Nattvandringen är mycket betydelsefull och uppskattad då den fyller ett 
gott syfte..  
 

Ni kan alltid gå in på www.adactafritid.se  eller på www.spangasolhem.se för mer information 
scheman för årets vandringar.  
 

Hur ser upplägget för kvällen ut? 
Kvällen är uppdelad på två pass 21-23 och 23-01.Det är bra om ni gör upp innan så det finns 
föräldrar vid båda passen. Samling för det tidigare passet sker på Fritidsgården Grottan, Spånga 
gymnasium. Där bjuder vi på en fika samtidigt som ni får mer information kring kvällens upplägg. 
Ni får även information av personalen på fritidsgården kring vår verksamhet som era ungdomar 
förhoppningsvis besöker eller kommer besöka. Föräldrar som skall gå det senare passet samlas 
även dem i Grottan. Då håller vi inte någon längre genomgång utan har ett snabbare byte för att 
direkt kunna gå ut på fältet.  
 
Ingången till Grottan är på baksidan av  
huvudbyggnaden. Man går ner för källar- 
trappen.  
 
 
 
 
 
 
Varför skall ni nattvandra? 
Ni har chansen att bidra till en bättre miljö för era och andras barn. Även om era barn inte är ute 
så kan ni vara med och påverka andra genom att ni deltar aktivt i arbetet med positiv påverkan. 
Tänk att den dag då ert barn går ut och möter den verklighet som finns idag, då vill vi att den skall 
vara så bra som möjligt.  
 

Att nattvandra innebär:  -    Att vi vuxna skall vara förebilder för våra ungdomar.   
     Både för våra egna och för andras barn.  
 

- Att ni skapar en hållbar relation mellan barn och   
                                                            vuxna, samtidigt som ett föräldranätverk skapas. 
 

- Att ni pratar med ungdomar på deras villkor och skapar en 
god kontakt som bygger på förtroende där ni är till för dem. 

Kontakt 
Vi är alltid glada att få respons från er föräldrar. Det kan vara saker som ni sett på vandringen som 
vi bör få reda på som kan vara till hjälp för kommande vandringar. Det kan även vara ifall ni är 
oroliga för något barn eller ifall ni vill hjälpa oss att se signaler som kan vara till hjälp för oss i vårt 
arbete med ungdomarna. Vi är mycket tacksamma för all hjälp vi kan få. Ni föräldrar är ett viktigt 
forum för oss. Vi finns på Grottan- Folkan och Bromstensfritidsgårdar. 
 

Se kontaktuppgifter på nästa sida… 
 
 
 

 

http://www.adactafritid.se/
http://www.spangasolhem.se/


 

 

   
 
 Verksamhetsansvarig:  Verksamhetsansvarig:  
 Anders Hedlund  Albin Hedeborg 
 Mobiltelefon 0735-233 901  Mobiltelefon: 0735-233 902  
    www.adactafritid.se Mailadress: anders@adactafritid.se Mailadress: albin@adactafritid.se 
  

 

Bra att ha nummer när ni nattvandrar är: Skriv gärna ut detta papper och ha detta 
tillgängligt 
 
Vi vill gärna att ni kontaktar oss då ni har frågor funderingar eller vill delge oss information 
som kan vara viktig för oss att veta, då vi är knutpunkt för ungdomar, fältassistenter, polis 
och föräldrar. 
 
Vill man nå oss på dagtid eller övriga tider kontakta verksamhetsansvariga  
 
Anders  0735-233 901 anders@adactafritid.se 
Albin  0735-233 902   albin@adactafritid.se 
 

Vi hoppas se höra från många glada aktiva föräldrar. 
 
Fältassistenter:                             076-825 23 25, Ahmet 
 076-120 34 50, Manne                 
 
Maria ungdom: 08-123 474 10 (jour tel. dygnet runt) 
Maria ungdom, rådgivning 08 508 43 710 (dagtid) 
Sjukvårdsupplysningen: 08-32 01 00   
Kurator (jour) 08-702 14 80 
Fritidsgården Grottan: 08-508 413 22  (Endast kvällstid) 
Anders (Grottan, Folkan och Bromsten) 0735-233 901 
Rapport om klotter, upphittade bilar etc. 08-651 00 00 (Stockholms driftcentral, jour 24h) 
Svensk bevakningstjänst (ungdomsgruppen) 073-424 50 90 (ansvar för skolor) 
Socialjouren 08-508 40 000 (kvällstid och helger) 
Nattvandrare Bromsten (fredagar) 076-054 16 99 
 
Tensta Barn och ungdom, råd,  08-508 03 120 (dagtid) 
Anmälan om oro 
Ungdomsjouren (City) 08-508 254 81 
 

Nöd: 112 
Polis 114 14 
Polisen föräldratelefon 020-217 000 
 
Ni når oss även på: 
Hemsida: Information riktat till er föräldrar, cirklar, vandringar, föreläsningar och andra pågående 
projekt finns på www.adactafritid.se  under fliken föräldrar.   
 
          Vi finns även på Facebook i gruppen: Spångas fritidsgårdar 
 Där kan ni följa vad som händer på gårdarna! 
 Gå gärna med i vår Facebook grupp! 
 
 

  Välkomna! 

 

http://www.adactafritid.se/

