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Vecka Klasser 
    

Vecka Klasser 
37 Styrelsen,6a 6b 9 Styrelsen,BBK 

38 Styrelsen 6c 6d 10 6a 7a 

39 7a 9a 11 6b 7b 

40 7b 9b 12 6c 8c 

41 8a 7c 13 8a 7c 

42 9c 8b 14 6d 8b 

43 6a 8c 15 Styrelsen, BBK 

44 6b 6c 16 6b 9a 

45  6d 7a 17  6a 9b 

46 9a 7b 18 8c 9c 

47 7c 8a 19 6c 8a 

48 9b 8b 20 8b 6d 

49 8c 9c  21 ÅK 6/BBK 

  22 ÅK 7/ BBK 

  23  
ÅK 8/ BBK 

 

Avslutningen vandrar ÅK 9 och 

styrelsen 
 
Har du frågor eller idéer så är du välkommen 
att höra av dig e-post: bjorklinge@nattvandring.nu 
Facebook: BSAFE 

 

 

 

 

    

 

          Ett nytt läsår drar igång och vi  
           hälsar dig välkommen till 

            Björklinges nattvandrare genom: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
        

           Ett samarbete mellan skolan,föreningar,   
lokala aktörer och företagare, Lions, svenska kyrkan 
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B-SAFE en del av nattvandring.nu! 

I och med detta medlemskap kan vi göra ett bättre jobb med  
hjälp av de erfarna och duktiga medarbetarna på nattvandring.nu  

Medlemskapet innebär också att vi är försäkrade under våra  
vandringar vilket bidrar till en tryggare tillvaro även för de som går.  

Är man trygg när man vandrar är det lättare att  
sprida trygghet omkring sig.  

 
Namnet B-SAFE (Björklinges samverkan av  

föreningar) vill visa på att samarbete i bygden är en viktig del av vårt 
arbete. Vi sponsras i stor del av lokala aktörer och vårt gemensamma mål är 

att skapa en bra relation och förståelse mellan ungdomar och vuxna.  
B-SAFE har en styrelse som består av personer från de olika aktörer vi har 
här i Björklinge, så som skolan, Svenska Kyrkan, Fritidsgården, företagare 

och föräldrar. 

 
Varför ska vi vuxna vandra? 

Känner du inte till så mycket om nattvandringen som bedrivs här i 
Björklinge så misströsta inte. På höstterminens föräldramöte kommer vi att 
informera om allt du behöver veta. Varje klass utser en kontaktperson som 

är B-SAFE:s kontakt med klassen. Kontaktpersonen har till uppgift att:  
* vara kontakten mellan klassen och B-SAFE. 

* i början av läsåret fördela klassen på de datum klassen blivit  
tilldelad och skicka ut ett mail med vem som vandrar när.  

Passar inte datumen kan man sedan byta sinsemellan 
* Vi kommer f.r.om den 6/10 utgå ifrån fritidsgården fred, lör. Där får man 

kort information om ”läget” på byn och låna jacka. Innan dess 
hämtas nycklar till södra längan på fritidsgården. 

 
  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Upplägget på en vanlig kväll. 
Samling på fritidsgården (f.rom 6/10-2017)  i Björklinge fredag- och lördag 

kväll kl. 21.30. Vandrarna träffas för en genomgång inför kvällen (pärm med 
information).  Vi går ut i mindre grupper om minst 3 i varje grupp. Vi startar 

vår vandring  vid fritidsgården och fortsätter vidare att gå i byn. Under 
kvällen går vi bl a till baden, skolorna, kyrkan och Hemköp.   

 
Om du väljer att nattvandra i Bälinge tar ni kontakt med fritidsgården där 
man får låna jacka och skriva in sig. Du kan nattvandra när du vill även om 

du inte är schemalagd.  
 
 
 

Vilka helger som er klass ansvarar för finner du på sista sidan. 
 

Info kan du också få via vår facebook: BSAFE 

 


