
Trygghetsvandring i Kristianstad 

Trygghetvandring i Kristianstad är en del av 

den Orangea staden och ett samarbete     

mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

och Kristianstads elit klubbar. Deltagande 

klubbar är KFC, IFK, KHK,KIK, KDFF samt Pre-

dators. 

Vårt mål  med trygghetsvandring är att bidra 

till att skapa en tryggare stad. 

Trygghetsvandringarna sker sex gånger på 

våren och sex gånger på hösten. 

Vi träffas klockan 22.00 på Grand Hotell i cen-

trala Kristianstad för fika och genomgång.  

Inför varje vandring går vi igenom vad som är 

viktigt inför kvällen. Vi delar upp oss i grupper 

och därefter går vi ut på stan. Vi går i grupper 

om 4-6 personer. 

När klockan 01.00 samlas vi åter på Grand 

och de som vill kan avvika och vi grupperar 

om oss och går till Nattklubbarna stänger 

klockan 03.00 

   

Att trygghetsvandra kan göra stor skillnad. Inte 

minst tryggheten vi sprider hos de personer som är 

ute på stan. Fler nyktra vuxna på stan tror vi bidrar 

till att fler människor vågar gå ut, det blir en positiv 

spiral. Vi förhindrar säkerligen också många brott 

då man oftast avstår att begå brott när flera nyktra 

vittnen är på plats.    

När vi trygghetsvandrar  så är vi nyktra, observanta 

vuxna på stan. Vi är inga socialarbetare, ordnings-

vakter eller poliser. Vi behandlar alla vi möter med 

respekt och vi utgår från att du som vandrar med 

oss  följer de etiska riktlinjer som den förening du 

representerar har tagit fram. Vi går heller aldrig 

ensamma och vi har inte hunden med oss 

Trygghet är viktigt både för de vi möter och för oss 

själva. När vi trygghetsvandrar är har vi orangea 

västar på oss. Vi har givetvis även första förband, 

mobiltelefon och vatten med oss. 

Vi är försäkrade via Länsförsäkringar Göinge-

Kristianstad om något  skulle hända. 

Om du har några frågor eller funderingar titta 

gärna in på vår Facebook sida eller maila: 

trygghetsvandring@tryggatillsammans.com 

 

 


