
Information till dig som företagare!

BLIR DU UPPRINGD ELLER 
HAR DU BLIVIT UPPRINGD AV 

EN SÄLJARE
AV SPONSORPAKET?



Stiftelsen nattvandring.nu, bildad av E.ON och Skandia, 
är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som 
arbetar för ett ökat vuxenengagemang för barn och 
ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja 
nattvandring i hela landet. Idag ingår drygt 400 lokala 
nattvandringsgrupper över helalandet som tillsammans 
engagerar drygt 50 000 vuxna och vi fortsätter att växa.

Stiftelsen nattvandring.nu har också samverkan 
med många kommuner runt om i landet genom 
samverkansavtal, nätverksavtal eller IOP-avtal. 
Verksamheten drivs så långt det är möjligt, att det skall 
vara helt kostnadsfritt för de lokala grupperna. Genom 
det nätverksavtal som erbjuds håller stiftelsen med 
kläder, försäkring, startkit, trycksaker, föreläsningar, 
kurser med mera och allt detta helt kostnadsfritt.

Verksamheten finansieras genom våra stiftare E.ON och 
Skandia samt våra stolta företagspartners.



DET ÄR INTE VI SOM RINGT!

Det är inte vi som ringt och pengarna går inte till oss eller lokala 
grupperna som ingår i stiftelsen nattvandring.nu.

Stiftelsen nattvandring.nu finansieras enbart genom våra långsiktiga 
stiftare och partners och säljer aldrig enskilda sponsorpaket.

Det har kommit till vår kännedom att det sker oseriös försäljning 
där man låter påskina att de insamlade medlen går till oss och/eller 
de lokala grupperna och vi tar tydligt avstånd från denna typ av 
verksamhet.

På lokal nivå uppmuntrar vi till direkt lokal sponsring mellan 
lokalt näringsliv och den lokala gruppen. Inga av dessa lokala 
sponsormedel går till stiftelsen nattvandring.nu.

Är du osäker på om din lokala grupp tillhör/ingår i stiftelsen 
nattvandring.nu?

Fråga gruppen eller ta kontakt med oss på stiftelsen nattvandring.nu.

Jan Lundholm 
Verksamhetschef 
Stiftelsen nattvandring.nu

Vill du veta mer om stiftelsen nattvandring.nu?  
Besök oss på www.nattvandring.nu 



Jan Lundholm, verksamhetschef 
Stiftelsen nattvandring.nu 
janne@nattvandring.nu 
08-50 66 55 81 alt. 0709-62 35 31

 
 
 

Stiftelsen nattvandring.nu 
c/o Skandia 
106 55 Stockholm

08-50 66 55 80 
info@nattvandring.nu

www.nattvandring.nu

Stiftelsen nattvandring.nu uppmanar 
lokalt näringsliv att stötta de lokala 
grupperna direkt – inte via någon 
telefonförsäljning.


