
Information Vuxna på stan 
 

 
Information från Svenska Kyrkan och lokalen Cafe Trädgårn, läs alla punkter noga! 
 
Välkommen att använda Café Trädgårn som samlingsplats vid nattvandringen.  
 
Nyckel hämtas på Café Trädgårn (fredagar 09.00-15.00), kvittera med namnteckning samt telefonnummer. Den som 
kvitterar ut nyckeln skall vara samma person som är med under kvällen.  
 
Nyckel lämnas igen snarast, om det är en fredag/lördag senast måndag morgon. Om det är en vardag senast dagen 
efter. Även om samma förening skall gå fler kvällar inom kort måste nyckeln återlämnas.  
Nyckeln hämtas före kl 15 aktuell dag, om lördag måste nyckeln hämtas före kl 15 på fredagen.  
 
Det finns inbrottslarm på caféet och det går igång automatiskt kvällstid. Senast kl 00 måste lokalen vara tom, 
därefter går larmet igång. Detta gäller fredag och lördag kväll. Övriga kvällar ges information om vad som gäller när 
ni hämtar nyckel. (tex. 30/4) 
 
Är det första gången du är på Trädgårn så gör dig uppmärksam på var reservutgångar, brandsläckare, brandfilt samt 
första förband finns. Du får information vid hämtning av nyckel. 

  
En person gör ordning det som gruppen vill fika (hygienzon). Skriv upp på lapp vid kassan hur många deltagare som 
vandrar för kvällen. Välkommen att använda det som ställts fram åt er. Utbudet ser du på kylskåpet.  
 
Kommer andra besökare in under tiden ni är på Trädgårn så får de sitta ner och fika. (Ni bestämmer vad och om det 
finns möjlighet att stanna en stund). Skriv upp på lappen antal övriga gäster. Ni behöver ej ta betalt. 
 
Toalettnyckel hänger vid ingången till korridoren till toaletterna, i en kedja. 
 
Placera disken i diskmaskin, sopor kan lämnas till nästa dag 
Siste man släcker alla lampor och låser, fönsterlamporna får lysa under vinterhalvåret. 

 
Om problem uppstår på Trädgårn eller ni har frågor om lokalen, ring Sofia Berglund tel 0611-288 00/ 0611-288 24 
eller Trädgårn 0611-288 65, sofia.berglund@svenskakyrkan.se 
 
 
Övriga frågor: Härnösands kommun Jennifer Ålund, 070-301 71 66 – jennifer.alund@harnosand.se  
 

Tid: 19.00 – 23.00 
Plats: Mötesplats Café Trädgårn,  
Syfte: Genom nattvandring skapa trygghet för våra ungdomar. Att som ”vuxen på stan” skapa bra relationer 
och stödja våra ungdomar med sunda värderingar och förhållningssätt. Vara en trygg vuxen! 
 

Skapa trygghet genom nattvandring vid följande platser: (Dessa rekommendationer kan komma att ändras 

utifrån nutida fält- och polisuppfattningar om var ungdomar befinner sig.) 

- Centrum,  McDonalds/Lidl, Torget,  Resecentrum , Härnösands fritidsgård, Mellanholmen och Simhallen.  

 
- De vuxna går alltid två- och två eller fler. 

- Gröna jackor/tröjor ska bäras och finns samlade på Café Trädgårn. Där kan de vuxna även värma sig och 

få någon form av fika under kvällens gång. Se separat information nedan.  

- Inte ingripa i hotfulla situationer utan enbart iaktta och vid behov kontakta fältgrupp och/eller polis. 

(Fota om möjligt) 
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