
Temanummer: 
Trygg & Säker! 
Volontärbladet görs med hjälp av 
volontärer och handlar om det som 
berör oss och känns angeläget, 
intressant eller roligt att ta upp. 
Målet är att sprida kunskap om 
och synliggöra det ideella engage-
manget i vår kommun. 
Vi vänder även blicken utåt för att 
plocka upp goda exempel, som 
kan komma från andra kommuner, 
regioner eller andra länder. Allt för 
att inspirera oss. 
I detta nummer skriver vi om 
arbetet med Trygg & Säker 
som genomförs i vår kommun i 
samverkan med alla samhälls-
sektorer: ideella, privata och 
offentliga.

Nyhetsbladet för dig som vill veta mer om volontärverksamhet i Nacka kommun. 
Nr 6/mars 2011

Volontärporträttet: 
Diana Alexandroff och  
Nattvandrarna på Sicklaön
Vad gör man som natt-
vandrare?
En kall vinterkväll samlas vi vid 
niotiden på 2:ans fritidsgård vid 
Nacka Forum.  
Vi är tre personer som ska ut och 
nattvandra i Nacka. Föräldrarna 
till högstadieelever i Skuru- och 
Eklidens skola turas om enligt ett 
schema i föreningen Nattvand-
rarna på Sicklaön.  
Diana Alexandroff, som på da-
garna arbetar som socionom, är 
ordförande och har nattvandrat i 
1,5 år. Hon börjar med en  
genomgång.  
Som nattvandrare ska vi vara syn-

liga och observera det som händer 
i natten och lyssna och prata med 
ungdomarna. 
Den främsta målgruppen är hög-
stadieungdomar.  

Vi investerar i framtiden!
Diana säger skämtsamt att hon 
blev ”ditlurad” av andra föräldrar 
genom handbollsföreningen där 
hon också är aktiv. Hon har två 
döttrar i åldrarna 11 och 15 och 
tänker ägna sig åt nattvandring så 
länge de går i högstadiet.  
- Det är en investering för fram-
tiden. Man får koll på vad ung-
domarna gör och lär känna andra 
föräldrar.
  

I detta nummer
Diana Alexandroff, kvällspigg •	
nattvandrare, tar med vår 
reporter på en nattvandring. 
Startskott x 2 •	
- Seniornätverket 
- Europaåret för frivillig- 
  arbete 2011 
Jan Landström, kommunens •	
brottsförebyggande strateg, 
berättar om TRÅ.

Vill du också bli volontär?
Eller har du ett uppdrag för en  
eller flera volontärer?Gå till  
www.volontar.nacka.se 
och registrera dig kostnadsfritt. 
Vår matchningsfunktion gör det 
enkelt för volontär och  
uppdragsgivare att hitta varandra.
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Aktuella  
volontäruppdrag
Data / IT 
Datahandledare för seniorer

Friskvård 
Hundägare och hundar som vill 
träffa äldre och/eller funktionshin-
drade

Glädjespridare 
Besöksverksverksamhet hos äldre, 
ordna aktiviteter

Integration 
Fadder, guide till en nysvensk 
ungdom.
 

Go green
Ledare inom friluftsliv

Lyssnare/medmänniska  
Starta en tjejjourtelefon

Brottförebyggande 
Polisens volontär eller nattvand-
rare

God granne 
Praktisk hjälp, skotta snö, göra 
enklare ärenden

Styrelsearbete 
För dig som vill vara med och 
utveckla föreningslivet

Volontär i skolan 
Vuxna som har tid, vill lyssna och 
finnas till för barnen

Kulturintresserad
Hjälp vid events, teatergrupp

För att se de senaste upp-
dragen, besök oss på  
 
www.volontar.nacka.se

Ernst, som också är med ikväll,  är 
inne på liknande spår, han känner 
också att han kan ge något tillbaka 
och göra lite nytta.   
- Man mår bra när man lägger sig 
på kvällen, berättar han.

Innan det är dags att ge sig av 
får vi lära oss lite värdefulla tips 
om bemötande och hur man kan 
splittra stökiga gäng. 
Det är t.ex. bra att dela upp sig 
och intervenera från olika håll, 
något som ofta leder till att man 
undviker onödiga konflikter. 
Vi får också som avslutning på 
genomgången, tilldelat olika 
ansvarsområden och planerar hur 
vi ska vandra. På vintrarna sam-
las ofta ungdomarna i Nacka vid 
busshållsplatser eller på bussarna. 
På somrarna är det områdena 
kring sjöarna som gäller. 

Vänlig och öppen attityd
Nu ger vi ger oss ut i vinternat-
ten. Första anhalt är McDonalds 
vid Nacka Forum. Just idag är det 
tämligen öde och vi fortsätter vår 
vandring mot Jarlaberg där det 
finns innergårdar där ungdomar 
brukar mötas upp. 
Det är en klar och 
kall natt, med ett 
tjockt snötäcke. Till 
vår förvåning stöter 
vi ändå på några 
som sitter utomhus. 
Vi hejar på dem 
och frågar hur det är och de hejar 
tillbaka. Allt verkar OK. 

Det är dags att ta bussen vidare till 
andra områden. Färden går mot 
Ektorp centrum där vi återigen 
pratar lite med ett gäng ungdomar 
som snällt låter oss ta lite bilder. 
Det är en öppen och avslappnad 
stämning. 
- Det var något som förvånade 

mig i början, att ungdomarna är 
så pass vänligt inställda och gärna 
pratar med oss,  säger Diana.
 
Sällan hotfullt men en och 
annan urspårad fest
Efter en tur till Skuru skolgård 
och en hittills lugn natt bestämmer 
vi oss för att åka in mot Slussen. 
Där är det glädjande nog också 
många andra volontär-nattvandra-
re vilket känns tryggt. Diana kan 
egentligen bara referera till ett 
tillfälle på en buss där det blev en 
lite hotfull situation. Annars har 
”situationerna” exempelvis bestått 
av att hon har fått följa med någon 
hem med samtycke eller att de 
stött på ungdomar som lämnats 
ensamma en helg och där fester 
har spårat ur.  

Vi avslutar kvällen med att ta 
en värmande kopp te tillbaka på 
McDonalds i Nacka. Klockan är 
över tolv.  
Diana berättar om en rolig händel-
se som inträffade på platsen där vi 
sitter. En lite överförfriskad herre 
från en spritmässa i närheten blev 
så glad över att se nattvandrare att 

han ville bjuda dem 
på vad som helst att 
äta. Han hade själv 
vandrat när han var 
yngre och åsynen 
väckte förmodligen 
positiva minnen. 

Efter denna uppfriskande nattliga 
turné är det dags att sända ett 
meddelande till SLs trygghets-
central som har en överblick över 
vandrarna. 
 

God natt!   
 

Mer info på hemsidan: 

nattvandring.nu/sicklaon



Detta har hänt...

På gång...
Europaåret för frivilligarbete  
- 2011 

Det frivilliga ideella arbetet i 
Europa förtjänar att uppmärksam-
mas. Det finns cirka 94 miljoner 
volontärer - det är nästan 23 pro-
cent av alla européer över 15 år. 
Och över 100 miljoner människor 
är ideellt engagerade i Europa. 
I Sverige engagerar sig hälften 
av alla medborgare, det är en 
hög siffra i förhållande till andra 
länder. 

Men trots att engagemanget är 
stort finns det mycket som skulle 
kunna göras för att främja det fri-
villiga arbetet. EU-kommissionen 
har därför utsett 2011 till Europa-
året för frivilligt arbete 2011. 

Seniornätverket  
– En grupp människor möts 
för att dela med sig och ut-
byta erfarenheter. 

Cirka 35 förväntansfulla personer 
samlades den 27 januari på  
Seniorcenter Ektorp för att fun-
dera och prata kring behovet av att 
starta ett Seniornätverk. 
Inbjudna var representanter och 
nyckelpersoner från förenings-
livet, offentliga verksamheter, 
landsting, polis och brandförsva-
ret. Alltså samhällsaktörer som har 
anknytning till seniorers välbefin-
nande. 
Utöver pensionärsföreningar, 
Röda Korset, Väntjänsten, An-
hörigföreningen, Äldrekontakt, 
studieförbund har även föreningar 
som erbjuder friskvård, kultur,   
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naturupplevelser m.fl. fått inbju-
dan att delta för att därmed få till 
stånd en mångfald av möjligheter 
till samverkan över grän-
serna.

Engagemanget var stort 
och under dagen fick del-
tagarna, utifrån sin verk-
lighet, sina möjligheter 
och resurser jobba i både 
stor- och mindre grup-
per. Kärnfrågan för första 
mötet handlade om vad 
som var viktigt för att få 
igång en aktiv samverkan. 
Träffen avslutades med att vi hade 
flera konkreta frågor att jobba 
vidare med.
 

I skrivande stund har Seniornät-
verket träffats för andra gången 
och nu fortsätter arbetet med att 

Europaåret för frivilligarbete 
2011 ska: 

verka för en miljö som främjar • 
ideellt engagemang 
stärka ideella organisationer • 
och öka kvaliteten på ideella 
insatser 
erkänna ideella aktiviteter och • 
de kunskaper som det skapar 
och bidrar med i vårt samhälle 
öka medvetenheten om vär-• 
det och betydelsen av ideellt 
engagemang för individen och 
samhället

Utställning om Frivilligåret
En viktig hållpunkt under året är 
den europeiska utställning om 
Frivilligåret som kommer till 
Stockholm den 10-12 augusti 
2011. 

kartlägga allt ideellt arbete som 
sker för, med och i samverkan. 

Volontär i Nacka ser fram emot 
flera frivilligorganisationer som 
kan och vill vara med på denna 
spännande resa… behovet finns!

Den kommer att handla om        
ideellt arbete i Europa och knyter 
an till vad som händer i EU:s olika 
medlemsstater. På utställningen får 
svenska organisationer en möj-
lighet att visa upp sin verksamhet 
och att knyta kontakter med andra 
organisationer, institutioner och 
företag. 

Europaåret för frivilligarbete 
sammanfaller med FN:s tioårs-
jubileum av det Internationella året 
för frivilligarbete. 



Trygg & Säker –  
en möjlighet att ta vara på 
medborgerligt engagemang.

I regeringens nationella brottsfö-
rebyggande program  ”Allas vårt 
ansvar” poängterar man att brott 
förebyggs bäst på lokal nivå i 
samverkan med lokala aktörer.

En viktig förutsättning för att nå 
resultat i det lokala arbetet kring 
Trygg & Säker är en bra kartlägg-
ning, detta för att få kunskap om

vad medborgare och lokala • 
aktörer anser vara problemen i 
området.
vilka som drabbas av dessa • 
problem och 
vilka som bär ansvaret för • 
dem. 

Ofta är dessa problem förknippade 
med stora kostnader. Därför är 
de som drabbas som regel vil-
liga både att delta i arbetet och att 
avsätta resurser för förebyggande 
insatser. Det handlar om aktörer 
som verkar i området och 
representanter för de boende, 
exempelvis fastighetsägare, skola, 
kyrka, lokaltrafik, bibliotek, fri-
tidsgård och föreningsliv.  

I Nacka har vi fyra lokala Trygg 
& Säker råd, ett i varje område. 
Representanter från alla samhälls-
sektorer är representerade. 

Fler ”goda krafter” har naturligtvis 
också en viktig roll i det trygg-
hetsskapande arbetet. Där kan 
nämnas polisens volontärer, natt-
vandrare, Polarna Nacka, väktare 
och polis. Alla i samverkan.
Vinsterna med en väl strukturerad 
lokal samverkan kring Trygg- och 
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Kontaktuppgifter
Volontär i Nacka   
e-post: volontar@nacka.se
tlf: 08-718 87 73  
www.volontar.nacka.se  

Sidan där Volontär i Nacka ger mer kunskap.

Nr 6/mars 2011Det lilla extra...

Nästa nummer av  
”Volontär i Nacka” 
- kommer innan  
sommaren och innehål-
ler en massa spännande 
artiklar... 

säker frågor är att tid och resurser 
tas tillvara på bästa sätt och att 
kommunikationen och kunskaps-
utbytet blir bättre.  

Det leder också till att vi arbetar 
mot konkreta mål som ger resul-
tat. Om sen vi som jobbar på stra-
tegisk, central nivå har gjort vårt 
jobb och förstått vårt uppdrag rätt, 
så har också den lokala samverkan 
fått resurser och tydliga mandat 
att fatta egna beslut.

Text: 
Jan Land-
ström. 
Brottsföre-
byggande 
strateg 
i Nacka 
Kommun

Ett litet axplock av ideella 
organisationer inom 
Trygg & säker

Brottsofferjouren i 
Nacka - Tyresö - Värmdö 
www.nacka-tyreso-varmdo.boj.se

Kvinnojour i Nacka
www.kvinnojouren.net/

Jourhavande Kompis
Telefon: 020-222  444

Väntjänsten - Trygghetsringning
Telefon: 08-718 08 06

Nattknappen – Ledsagare i luren
Fredagar/lördagar 23.00-03.30. 
Telefon: 08-50 44 66 66. 

Mansjouren i Stockholms Län
Telefon: 08-30 30 20

Nacka-Värmdö Räddningssällskap
www.nvrs.se 


