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INGEN 
TELEFONFÖRSÄLJNING 

AV SPONSORPAKET

Viktig information till 
dig som är företagare!



Vi vill informera dig som företagare om den telefonförsäljning av sk. sponsorpaket som åter är 
igång runt om i landet. 
Man säljer sponsorpaket för ”nattvandringen/nattvandrarna/nattvandrare” och frågar om man 
som företagare vill stötta verksamheten. Genom dessa samtal ger man sken av att man finns på 
alla orter vilket inte är med verkligheten överensstämmande. 
  
Ett av de senaste knepen man använder är att man ringer företagen och säger man varit ute och 
nattvandrat på orten och undrar om företagen vill stötta verksamheten genom att köpa ett 
sponsorpaket. Detta trots att man inte har någon som helst verksamhet på orten. 
  
På flera orter där man kontaktar företag finns bara nattvandring.nu lokala grupper/
föreningar (bär röda jackor/västar).  
Därmed försöker man få företag att köpa sponsorpaket på felaktiga grunder. 
Företag som redan stöttar våra lokala grupper/föreningar (röda jackor/västar), har tagit kontakt 
med stiftelsen om detta varför vi känner oss tvingade att återigen uppmärksamma det hela. 
  
Till dig som företagare: 

-       Köp inte sponsorpaket på telefon utan att kontrollera med lokala nattvandrings-
gruppen eller stiftelsen nattvandring.nu 

-       Har du sagt ja till sponsorpaket på felaktiga grunder – bestrid ev. faktura 
-       Har du fått felaktig och falsk information – gör polisanmälan 
-       Är du osäker? Kontakta stiftelsen nattvandring.nu för kontroll. 

  
Stiftelsen nattvandring.nu har ingen telefonförsäljning av sk. sponsorpaket. 
Vi uppmanar företag att ev. sponsring sker direkt med den lokala gruppen/föreningen.  
Vill ni stötta stiftelsen – ta kontakt med vårt kansli och verksamhetschef 
Janne Lundholm (janne@nattvandring.nu eller via 08-50 66 55 80). 
  
 

Stiftelsen nattvandring.nu 
Att finnas där det händer. Innan det händer! 
Stiftelsen nattvandring.nu bildad 2008 av bl.a. Skandia är idag rikstäckande och verkar för ett ökat 
vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att stödja, främja och utveckla nattvandringen i Sverige.  
Nattvandring.nu samverkar också med Danmark, Norge, Färöarna och Grönland.  
Idag ingår drygt 440 lokala nattvandringsgrupper som under 2021 genomförde drygt 25 000 vandringar 
med 60 000 vuxna. 
 
Stiftelsen nattvandring.nu tecknar nätverksavtal med lokala initiativ och genom detta stöttar vi med 
reflexvästar, startkit, försäkring, utbildning, mentor med mera – helt utan kostnad.  
Verksamheten har också vuxit genom den samverkan som idag finns med kommuner runt om i landet. 
Kommuner kan nu teckna samverkans- eller IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) med stiftelsen och 
därmed blir nattvandring en viktig del i kommunens förebyggande arbete. Detta är idag helt kostnadsfritt 
för kommunerna.  
 
Stiftelsen verksamhet finansieras, helt utan statsstöd eller statliga bidrag, genom stiftare och partners som 
bidrar till att göra verksamheten möjlig. 
www.nattvandring.nu
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