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Bidrag för föreningsvandring
 
Upplands Väsby kommun vill att fler vuxna kvällsvandrar i kommunen för att främja 
trivsel och trygghet i utemiljön. Fler vuxna ute skapar en trygghet för Väsbyborna 
samt minskar risken för skadegörelse. 
 

Kultur- och fritidskontoret ser er föreningar som en stor resurs och kan nu ge bidrag till de bidragsberättigade föreningar inom kultur- 

och fritidsområdet som deltar vid kvällsvandring på fredags- och lördagskvällar.  

 

Om er förening vill delta 

Anmälan om intresse av att vuxenvandra sker via kommunens hemsida. För att få del av bidraget måste föreningen anmäla intresse via 

formuläret på hemsidan. Anmälan till vuxenvandring sker två gånger per år, en gång inför hösten och en gång inför våren.  

 

Utefter inkomna intresseanmälningar görs ett schema över vilka föreningar som vandrar respektive kväll. Bidrag utgår med 1 000 kr per 

kväll till förening som vandrar enligt schema. Schema läggs av kultur- och fritidskontoret och vid de tillfällen när fler än en förening 

anmält intresse för samma helg gör tjänstemän en prioritering. Föreningen får ej bidrag för vandring som sker utanför tilldelad tid enligt 

schema.  

 

All föreningsvandring sker mellan kl.20:00-23:00 och utgår från någon av kommunens fritidsgårdar. Vid uppstart för kvällen informerar 

fritidsgårdens fritidsledare om syftet med vuxenvandringen samt vad som förväntas av de som vandrar. Vid avslutande uppsamling sker 

avrapportering om eventuella händelser samt närvarocheck, detta ligger till grund för bidragsutbetalningen.  

 

I samband med intresseanmälan väljer föreningen en fritidsgård som samlingsplats för de vandringskvällar föreningen tilldelas.  

I de fall fritidsgårdarna har stängt utgår all vuxenvandring från Pyramiden, där fältarna håller i samling både vid uppstart och vid avslut.  

  

Kriterier för att få bidrag 

Föreningarna måste följa ett antal riktlinjer gällande vuxenvandringen för att ha rätt till bidrag.  

 Anmälan till föreningsvandring sker två gånger per år via särskilt formulär.  

 Föreningen ska delta med minst 3 personer, 20 år eller äldre, varje kväll de vandrar (gärna blandad könsfördelning).  

 De kvällar föreningen vandrar utser de en kontaktperson inom gruppen som ansvarar för rapportering.  

 Föreningsvandring sker mellan kl.20:00-23:00, med gemensam uppstart och avslut vid vald fritidsgård. Vid avslutande 

uppsamling sker avrapportering om eventuella händelser samt närvarocheck. 

 Gruppens kontaktperson ansvarar för att skicka rapporteringen till johanna.dermer@upplandsvasby.se senast 5 dagar efter 

vandringen. Rapporten ligger till grund för bidragsutbetalningen, ingen rapport = inget bidrag. 

 Bidrag utgår till förening som vandrar enligt schema. Föreningen får ej bidrag för vandring som sker utanför tilldelad tid enligt 

schema. 

 Endast bidragsberättigade föreningar inom kultur- och fritidsområdet har rätt till bidrag för föreningsvandring. 
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Rollen som föreningsvandrare

 

Att vuxna är ute på kvällarna kan göra stor skillnad för våra ungdomar. Vetskapen 

om att det finns vuxna ute och vandrar, som det går bra att ta kontakt med vid 

behov, skapar trygghet. föreningsvandringarna gör också att det 

förhindrar/försvårar skadegörelse i området då ungdomar löper risken att bli 

upptäckta.  

Ni som ställer upp på att vandra kommer få med telefonnummer till fritidsgården, 

polisen, fältarbetare, väktarbolag m.fl. som det går bra att ringa vid behov. Om ni 

hamnar i situationer där ni inte känner er bekväma, gå då därifrån och ta kontakt 

med någon utifrån den telefonlista ni fått med er.  

Det är viktigt att uppträda öppet och alltid sträva efter att vara tydlig mot 

ungdomarna. Ni vuxna som är ute och vandrar är viktiga just för att ni är 

privatpersoner, och att ungdomarna kanske känner igen er. Ungdomar uppskattar 

att det finns vuxna ute som ”bryr sig” och att det är din närvaro ute som är det 

viktiga. 
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