----- Original Message ----From: Jan-Anders Månsson
[mailto:jananders.m@telia.com]
To: info@nattvandring.nu
Sent: Thu, 29 May
2008 16:35:53 +0200
Subject: Nattvandring utanför Storstan.
> Hej!
>
> Jag heter Jan-Anders Månsson och är ledamot i en lokal samhällsförening
> på Sturkö utanför Karlskrona.
> I går kväll var jag med på ett möte där föräldrar och representanter
> för skola, socialtjänstens fältgrupp, en nattvandrare från Rödeby och
> jag skulle diskutera hur vi får igång nattvandringen och kan engagera
> flera föräldrar. De som vandrar idag vill ju gärna ha någon typ av
> gemensam klädsel, det finns en oro för om något skulle hända osv.
> Jag tycker att föreningen jag representerar skulle kunna stå bakom och
> stötta föräldrarna i detta men det måste vara föräldrarna som driver
> det hela. Vi har bl.a. beslutat att stå för kostnader som rör SMS-kedja
> där man skickar ett SMS till ett telefonnummer så skickas detta ut till
> alla föräldrar som vill vara med i kedjan. Då kan man larma om eventuell
> skadegörelse så att de föräldrar som vet att deras ungdomar är ute kan
> ta sig en promenad eller dylikt.
>
> Här har ju både möte med socialen, skola och polis redan skett och
> vandringen är igång, hur går vi tillväga för att komma i åtnjutande av
> Era medlemsförmåner som jackor, försäkringar osv? Föreningen är ju
> orolig för att deras ekonomi skulle kunna raseras om något händer!?
>
> Kan Ni hjäpa mig att lugna ner alla parter och hur går vi vidare?
>
> Med vänliga hälsningar
> Jan-Anders Månsson
> Sturkö samhällsförening
> Telefon 0455-81461
Hejsan, vad kul att det finns ett sådant intresse för vuxenengagemang och nattvandring.
Självklart skall vi hjälpa till för att få igång verksamhet på ett så bra sätt som möjligt - det är
vår roll.
Först vill jag nämna att vi kommer preliminärt till Blekinge den 18 juni för ett
informationsmöte och då troligen i Karlshamn. Är det möjligt för alla att komma dit vore det
fantastiskt.
Men, med vårt nätverksavtal som kostar 100 kronor/2 år (50 kr/år) för hela gruppen får man
jackor, försäkring, e-post, möjlighet till lokal hemsida, kurser, utbildningar material med
mera.
Att en befintlig förening startar är inga problem då kostnaden är så liten. Att sedan nattvandra
kostar inget och skulle man vilja ha stöd eknomiskt finns alltid organisationer och söka medel
från, som t.ex. Lions och Rotary.

Dessutom är det så att kommunerna runt om i landet mer och mer stödjer verksamheten
ekonomiskt om det behövs. Eller genom att tillhandahålla mobiltelefon, abonnemang, kanske
bil om man har stora områden osv.
Men vi berättar gärna mer om Nattvandring.nu, nattvandring och hur vi kan hjälpa er vid ett
möte i Blekinge.
Under tiden hoppas jag att ni kan titta och läsa på vår hemsida: www.nattvandring.nu där du
hittar en del information.
Har du någon annan fråga eller fundering så är det bara att höra av dig via mail eller telefon.
Vi noterar denna mailadress och kommer sända inbjudan till dig som jag hoppas du kan hjälpa
oss att sprida till dina kontakter.
Hälsningar och på återhörande
Janne
...............................................................
Med vänliga hälsningar/With kind regards
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