
Min kompis är jätte-
ledsen och vågar inte 

åka hem...

Pitebor på stan
Föreningar nattvandrar i Piteå för att 

skapa tryggare miljöer

Min pojkvän har 
hamnat i slagsmål, kan 

ni ringa polisen?

Vad ska jag göra, 
alla mina vänner har 

åkt hem.Har ni sett Kalle?
Vi skulle mötas här...

Min kompis är 
jättefull! 

Vad ska jag göra?



Här får du som ska 
vandra på stan lite goda 
råd och information om 

rutiner

ATT TÄNKA PÅ!

• Vandring ska ske i centrum, området mellan Badhusparken 
och busstationen.

• Det ska vara drog- och alkoholfria vandringar.

• Motverka och acceptera inte våld eller skadegörelse.

• Vandrare ska inte agera vakt eller polis – iaktta och  
rapportera till polis eller annan lämplig myndighet.

• Om langning eller annat brott begås ska polisanmälan göras.

• Vid akuta fall, larma 112, i övrigt ring polisen 0911-114 14.

• Ge inga förtroenden och lova ingenting.

• Berätta inte för någon annan om det du ser på stan.

• Prata med gruppen om det du är med om under kvällen.

• Lämna aldrig någon som är redlös eller mår dåligt. Ta kontakt 
med föräldrarna i första hand.

• Om en hotfull situation uppstår - gå därifrån!

• Man ska vara ett stöd inte en behandlare.



INNAN VANDRING
Alla vandrare

• Ska medverka vid informationsmötet som hålls i maj.  

Se speciell inbjudan för mer information.

Kontaktpersoner

• Ansvarar för att rapportera och ta emot ändringar.  

Ändringar kan bestå av, byte av helg, namn på vandrare osv. 

Det är viktiga uppgifter för att försäkringar ska gälla.

• Ser till att alla vandrare är på plats vid utsatt tid.
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NÄR MAN VANDRAR
• Samling senast klockan 22 på Stadshotellet

• Alla som vandrar ska använda de jackor som finns.

• En i gruppen ansvarar för mobiltelefonen, tel 070-290 23 32 .

• Gruppen ska hålla ihop och vandra i centrum med omnejd.

• Gruppen ska inte bjuda på fika, godis eller dylikt.

EFTER VANDRING
• Återsamling på Stadshotellet

• Lämna jackorna

• Lämna mobiltelefonen och se till att den laddas.

• Skriv avrapportering och fyll i enkäten.

• Vid frågor ring måndag-fredag till: 0911-69 64 02  

eller skicka e-post till pernilla.boman@pitea.se
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Pitebor på stan är ett samarbete mellan 
Polismyndigheten i Norrbotten, Pitebo AB och Piteå kommun. 

Vid frågor kontakta: pernilla.boman@pitea.se
tel. 0911-69 64 02

Piteå kommun
0911-69 60 00
www.pitea.se
www.facebook.com/pitea.se
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