Nattvandring 2021-01-01 – 06-30
Datum

Förening

Tid

Kommentar

1 januari
2 januari
8 januari

Höörs Scoutkår

4

20.00 – 22.15

Lugn kväll. Ett gäng (trevliga) inne på ICA. Några ungdomar smet iväg när de såg oss vid Jeppavallen. Annars
tomt.

9 januari
15 januari
16 januari

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.15

22 januari

Nattvandring Höör

3

21.00 – 00.00

Minus 6 grader, få ungdomar ute. Pratade med några barn som var på isen vid Ankdammen, bad att de inte
skulle vara på den svaga isen, likaså vid Tjurasjö. Inget vatten fanns i lokalen men det gick bra ändå.
Mycket ungdomar i rörelse. Bilburna på varje större parkering, ändå lugnt och fint, inget stök. Går bort till de
nya barackerna vid skateparken där vi sett ett gäng yngre. De försvann som en avlöning innan vi kom fram.
Fortfarande inget tryck i kranen i lokalen.

23 januari
29 januari

Equmeniakyrkan

3

20.30 – 23.00

Gick vid skolorna och skateparken, Enebacken, ner till Gamla Torg, upp vid kommunhuset, runt Nya Torg och
bort till stationen. Väl där blev vi informerade om att en 13-åring blivit bestulen på sin jacka vid Frosta center. Vi
lovade att hålla utkik efter jackan och eventuella förövare. Vi tog vägen bort till Frosta center och gick in på
ICA. Därefter gick vi bort till ishallen, Friluftsvägen, bort till skolorna och skateparken, tog en ny vända upp i
centrum innan vi gick tillbaks till lokalen. Det var många ungdomar ute, ffa vid skateparken och på ICA men de
skötte sig bra och allt gick lugnt och städat till. Vi pratade med flera av dem.

30 januari
5 februari

Höörs Scoutkår

4

20.00 – 22.10

En kall kväll. Först lugnt men sedan många ungdomar ute. Några få vid skateparken, många på isen vid
Tjurasjö. Äldre ungdomar med bil vid parkeringen bakom Tjurasjö.

6 februari
12 februari

Nattvandring Höör

3

20.00 – 23.00

Förfrågan från ungdomar om de fick komma ner vilket vi valda att neka (tyvärr). Tar en runda på byn som är
nästintill folktom. Några ungdomar på Tjurasjö och åker skridskor. En kall och lugn kväll.

13 februari
19 februari

Equmeniakyrkan

3

20.30 – 23.00

20 februari

Nattvandring Höör

3

20.00 – 22.30

Gick i centrum, vid stationen, Tjurasjö, Storgatan ner till Gamla Torg, vid kyrkan, skolorna, skateparken, ICA
och upp till centrum igen innan vi tog vägen ner mot Lilla Torg, Ankdammen och skolorna igen innan vi gick
tillbaka till lokalen. Det var väldigt folktomt i hela Höör ända tills vi kom till skateparken en andra gång. Då var
där ett 15 – 20-tal ungdomar som vi pratade med. Det var trevlig och positiv stämning och allt var lugnt och
gick städat till.
Vandrat genom skolorna, skateparken, vidare ner mot Gamla Torg, sedan Södergatan upp mot Nya Torg.
Längst Järnvägsgatan och ner mot skolorna igen. Alldeles lugnt, såg i stort sett inga ungdomar alls.

Antal
vandrare

25 februari

Önskat koncentration av helgens vandringar till området runt Kulturgården, skolorna, stationen. Nattvandring
meddelat att de inte har några vandrare denna helg
Väldigt lugnt, någon enstaka cyklist och hundrastare. Vandrat runt skolorna, lugnt, ingen vid rampen, lugnt vid
Gästis. Gått igenom Kulturhuset Anders, en förrådsdörr lite öppen, ingen åverkan, troligen glömt att stänga.
Förbi kommunhuset, några bilar på ingång men inte några ungdomar. Torget tomt. Förbi Tjurasjö, tyst, mörkt,
inte en kotte upp vid perrongen. Två väntade på tåget, tre gick av, upphämtade av bilar. Ner mot Frosta. Fyra
ungdomar gick förbi, åter till lokalen.
Vandrat genom skolorna, Jeppavallen, ner över ankdammen och Kulturhuset Anders. Vidare upp mot byn, över
Stora (Nya?) torg ner över Tjurasjö och stationen. Ner mot ICA, nerom skolorna igen. På hela rundan mötte vi
ett 10-tal ungdomar. Allt var lugnt.
Kall kväll, mycket lugnt. Fritidsgården var öppen och många ungdomar hängde där (100 st enligt personalen).
En del på skateparken

26 februari

Nattvandring Höör

3

21.25 – 23.30

27 februari

Nattvandring Höör

3

20.30 – 22.30

5 mars

Höörs Scoutkår

3

20.10 – 22.15

6 mars
12 mars

Nattvandring Höör

4

21.00 – 00.45

13 mars

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.00

19 mars

Equmeniakyrkan

3

20.30 – 22.30

Nattvandring Höör

5

19.00 – 23.00

Pga tragiska händelser i Höör väljer vi att samlas vid lokalen för att finnas om någon ungdom behöver prata.
Åker också bort till området där vi hört att många samlats. Kör sen till Tjurasjö och tänder ljus till minne av
flickan.

2 april
3 april
9 april

Långfredag
Påskafton
Höörs Scoutkår

4

20.15 – 22.20

Väldigt lugn kväll. Några ungdomar vid Jeppaskolan. Senare stort gäng vid ICA och vid Kulturgården när de
stängde

10 april
16 april

Equmeniakyrkan

4

20.30 – 23.15

Gick i centrum, Storgatan, Enebacken, skolorna, skateparken, bakom församlingshemmet, Gamla torg, upp till
Nya Torg igen, stationen, mot ICA och tillbaks till lokalen. En del mopedister ute och ett fåtal ungdomar vid
skolorna, skateparken och vid Nya Torg. Vi pratade med några. Väldigt lugnt och städat.

20 mars
26 mars
27 mars
31 mars
onsdag

Tar bilen och kör till Frostavallen. Går en sväng både runt parkeringen och badplatsen. Allt lugnt där. Tillbaka i
byn rör vi oss runt skolorna, Kulturhuset Anders, mackarna, torget och stationen. Många ungdomar på ICA’s
parkering. En småregnig, sval, folktom kväll i övrigt.
Några berusade ungdomar men i övrigt en lugn kväll. Stannade och pratade med några ungdomar, nyktra och
ordentliga. Ett par cyklade i skateparken
Gick vid skolorna, skateparken, bakom församlingshemmet, Gamla torg, Storgatan upp, runt Nya Torg, bort till
stationen. Kollade väntsalen, fortsatte ner till ICA (pratade lite med väktaren), ner till Björkvikshallen, bort till
skolorna och tillbaks till lokalen. Det var väldigt lugnt på byn. En del ungdomar vid Älvkullen tidigt på kvällen
och en del vid ICA. Annars väldigt lite folk ute.

17 april

Nattvandring Höör

3

20.00 – 22.00

23 april

Nattvandring Höör

5

21.00 --

24 april

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.00

30 april
1 maj
7 maj

Nattvandring Höör

3

20.00 – 22.00

Vandrat genom skolorna, Jeppavallen, IA, Tjurasjö, stationen, torget, Södergatan, Kulturhuset Anders. Tillbaka
över skolorna. Träffat ett 20-tal ungdomar – allt lugnt.

8 maj
14 maj

Equmeniakyrkan

3

20.30 – 23.15

15 maj

Nattvandring Höör

3

20.00 – 22.00

15 maj

Nattvandring Höör

4

22.00 – 00.00

21 maj

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.00

22 maj

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.30

28 maj

Kang Jae
Taekwondo

3

20.00 – 22.15

Gick vid skolorna, skateparken, bakom församlingshemmet, vid kyrkan, Gamla Torg, Storgatan, Enebacken,
upp till centrum, runt Nya Torg, bort mot stationen, tillbaks till lokalen. Det var en del yngre ungdomar vid
skateparken och vid skolorna (spelade basket). I övrigt få människor ute, allt var lugnt, inga tecken på
skadegörelse eller dylikt.
Vandrat genom skolorna, Jeppavallen, stationen, Nya Torg, Tjurasjö, Berggrenska gården, tillbaka till skolorna.
Lugn kväll förutom en del glaskrossning på vår parkering.
Lång runda, stationen, Tjurasjö, förbi husen vidare förbi torgen, ner till Preem via Toyota till utegymmet runt
Jeppavallen. Vidare genom skolorna. Väldigt lugn och fin kväll, träffade inte så mycket folk ute.
En kväll som bjöd på både regn och sol, flera rundor i byn blev det, till och med några basketkast med
ungdomarna på basketplanen vid Boken. Träffade på ett 30 tal ungdomar totalt under kväller, allt var lugnt och
stillsamt
Vandringen börjar vid Enebackeskolan/Silverpilen. En grabb kastar en sten mot en ruta som går sönder. På
uppmaning plockar han upp glaset och kastar det i en papperskorg. Grabben skär sig i handen. Den skadade
och hans bror följer med till lokalen där vi plåstrat om handen, ringer deras mamma, berättar vad som hänt och
pappan kommer och hämtar sönerna. De uppmanas kontakta sjukvården för kontroll av handen. Vi kontaktar
Securitas och anmäler skadegörelsen, de vill ha en kod vi inte har. Jörgen kontaktas, han diskuterar med
Securitas. Ringer polisen och anmäler skadegörelsen. Går en runda och kontrollerar fönster på skolorna, fler
trasiga finns som blivit förstörda nyligen, splitter ligger kvar. Ringer Securitas och kompletterar med att det
finns fler trasiga fönster. Ringt som privatperson, då krävdes ingen kod. Även anmält en trasig ruta på Midgård.
I övrigt lugnt i byn, småregnigt, väldigt lite folk ute.
Fin kväll, en hel del barn, senare ungdomar i rörelse men glad och trevlig stämning bland de vi pratat med runt
torgen, skatepark, Enebackens skolgård. Ett tiotal ungdomar spelar basket och hänger vid sista passagen innan
vi avslutar. Allt lugnt.

29 maj

Vandrat vid skolorna, Jeppavallen, ICA, stationen, torget, Berggrenska gården, Södergatan. Tillbaka över
skolorna igen. Träffat ett dussintal ungdomar, allt lugnt.
Delar oss i två grupper. En grupp rör sig i byn. Går längst alla samlingsställena vi känner till, ICA, skateparken,
Enebacken, mackarna, Södergatan, Tjurasjö och stationen. Allt lugnt – få ungdomar ute.
Andra gruppen rör sig i ytterområdena Sätoftaskolan, Tjurasjö, Frostavallen. Även där allt lugnt.
Lugn kväll, många ungdomar ute i det fina kvällsvädret men inget stök. Vandrade vid Jeppavallen, skatebanan,
skolorna, ankdammen, centrum, stationen. Trevliga ungdomar som hälsar och säger hej.

3 juni
4 juni

Nattvandring Höör

4

21.00 – 00.30

5 juni
11 juni

PRO, Höör

3

19.00 – 21.00

11 juni

Höörs Scoutkår

4

20.00 – 22.00

12 juni

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.00

18 juni

Equmeniakyrkan

3

20.30 – 23.00

19 juni

Höörs Scoutkår

3

20.00 – 22.00

25 juni
26 juni

Midsommarafton
PRO, Höör

3

19.00 – 21.00

Önskat fokus på skolområdena/Kulturgården.
Nattvandring svarat att de alltid har fokus här, problemet att buset är antingen före eller efter vandringarna
Skön kväll, körde ut och tittade till vid badplatserna i Sätofta och Vaxsjön. Träffade och pratade med en hel del
fiskare, badare, skolungdomar. Åter i byn gick vi mellan skolorna, skaterampen och förskoleområdet. Lite tjafs
mellan töser och pågar som dock löste sig själv. Tar ytterligare en runda bortom Kulturhuset Anders. Inte
många ute nu.
Älvkullen, ICA, stationsområdet, Tjurasjö, Nya Torg, Prästkragen, Ringsjöskolan, biblioteket. Nästan folktomt
överallt.
Bil: Jägersbo, Sätoftasjön, lugnt
Mycket lugnt. Några ungdomar eldade (något okontrollerat) vid Jeppavallen men de lämnade platsen. Vi
kontaktade jourhavande brandman som skulle åka dit. Samma ungdomar påträffades på Älvkullen vid 22-tiden
En del ungdomar ute vid skateparken, simhallen, Jeppavallen. Gjorde lite extra rundor runt och hejade så de
skulle veta att vi var ute och förhoppningsvis känna trygghet av det. Gick vid biblioteket, runt Jeppa
(Jeppavallen?), Stiftsgården, stationen, Cepa, kommunhuset, Gästis, torget, förskolorna, skolorna.
Gick mot centrum, runt Nya Torg, Storgatan, ner till Gamla Torg, upp vid kyrkan, församlingshemmet,
skolorna, skateparken, ICA, upp igen till centrum, ner till Auktionskammaren, Lilla Torg och tillbaks till lokalen.
Det var förvånadsvärt lite ungdomar/folk ute. T ex var där ingen alls vid skateparken. Väldigt lugnt, skön
sommarkväll.
Varm skön sommarkväll, en del ungdomar ute vid Boken och fotbollsplanen. Spelade boll och cyklade. Vi
försökte hjälpa en grabb med cykeln som hade snett hjul. Lugnt vid Jeppavallen/torget/Älvkullen, ankdammen.
Vandring till Enebacken, fyra killar försvann snabbt när vi kom. Vidare Prästkragen, idrottsplatsen, biblioteket,
stationen, Tjurasjö, centrum. Folktomt i hela Höör. Körde en sväng till Jägersbo, betydligt mer liv och rörelse.
Inga incidenter under passet.

