
Att trygghetsvandra 
kan göra stor skillnad!

 Att öka synligheten av vuxna på stan 
är ett beprövat framgångskoncept.  Det nära 
samarbetet och kommunikationen mellan alla 
parter är en stor tillgång  i arbetet under 
fredags- och lördagskvällarna på stan.

Malin Sjöblom, kommunpolis i Kristianstad



 

Niklas Larsson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

Vuxna skapar 
trygghet på stan
Tillsammans med kommuner, föreningar, 
polis, socialtjänst och näringsliv arrangerar 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
regelbundet trygghetsvandringar på kvällar 
och nätter på torg och gator i vår del av Skåne. 

Vårt uppdrag är att bidra till lugn och ro och 
skapa trygghet för alla som vistas ute. Vår 
främsta uppgift som trygghetsvandrare är att 
synas, trösta, stötta och plåstra om. Genom 
vår närvaro, gemensamma värdegrund och 
vårt agerande bidrar vi även till att minska 
brottslighet och skadegörelse.

Trygghetsvandringarna drivs genom ett 
arbete som sker långsiktigt och kontinuerligt, 
väl inkluderat i vår sponsringsverksamhet 
och vårt arbete med hållbar utveckling.  
Medarbetare på Länsförsäkringar Göinge-
Kristianstad driver det operativa arbetet, vilket 
innebär planering inför och under vandringen. 

 Att bidra till trygghet lokalt är en hjärte-
fråga i vårt arbete med hållbar utveckling. Vi har 
arbetat med metoder och samarbetspartners som 
delar våra värderingar och tillsammans tagit fram en 
modell som håller över tid. Vi ger, tillsammans med 
våra samarbetspartners och medarbetare, förening-
ar en möjlighet att bidra till trygghet och samtidigt 
tjäna pengar till sin verksamhet.



Är du intresserad av 
att trygghetsvandra?
Tillhör du en förening och vill bidra till en trivsammare och tryggare stad
samt vara en bra förebild för våra ungdomar och unga vuxna?

Trygghet är viktigt både för de vi möter och för oss själva. Likaså vår gemen-
samma värdegrund som innebär att vi behandlar alla vi möter med respekt och 
omtanke och att de personer vi möter under våra vandringar ska behandlas 
likvärdigt. När vi trygghetsvandrar så är vi nyktra, observanta vuxna på stan. 
Vi är inga socialarbetare, ordningsvakter eller poliser.

Så här går en trygghetsvandring till:
- Vid varje vandring finns det minst en certifierad trygghetsvandrare från 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad på plats som arbetsleder vandringen.
- På kvällen innan vandringen startar vi med att fika och gå igenom kvällen. 
Vi delar upp oss i grupper om 4-6 personer och därefter går vi ut på stan. 
- Vi bär vit reflexväst. Västen är tydligt märkt med ”Trygghetsvandrare”.
- Vi har alltid med oss ryggsäck med kräkpåsar, vatten och första förband.
- Vi går aldrig ensamma. Man vandrar alltid i grupper om minst fyra personer 
och vi har inte hunden med oss. 
- Vi samverkar med andra samhällsfunktioner och kommunicerar innan, under 
och efter vandringen.

Att du tillhör en förening är viktigt för oss eftersom trygghetsvandringen är en 
del av vår sponsringsverksamhet. I våra sponsringsavtal ingår det att föreningen 
trygghetsvandrar några gånger per år. Föreningen har också möjlighet att få en 
extra slant genom att gå flera vandringar.

Har ni frågor angående trygghetsvandringarna och vill veta mer?
Kontakta Frida Borgström, projektledare, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 
frida.borgstrom@lansforsakringar.se


