
Best Western Plus Hotel Noble House - ny partner till 
stiftelsen nattvandring.nu 
 
Hotel Noble House är ny partner till stiftelsen nattvandring.nu. 
 
”Det är med stolthet vi idag kan presentera Hotel Noble House i Malmö som ny partner till 
stiftelsen nattvandring.nu. Hotel Noble House är centralt beläget i Malmö (Per Weijersgatan) 
och kommer bli ”bas” för den nya nattvandringsgrupp vi lanserar lördag 26 maj - 
CYKELVANDRING. 
Hotel Noble House kommer förvara de nya cyklar och material som införskaffats samt bli en 
naturlig samlingsplats före, under och efter cykelvandring”, säger Janne Lundholm, 
verksamhetschef på stiftelsen nattvandring.nu. 
 
”Vi är oerhört stolta och glada över detta samarbete, med stiftelsen nattvandring.nu, och det 
viktiga arbete som alla engagerade vuxna gör. Detta, nattvandring, är ett exempel på socialt 
engagemang där vi också kommer uppmana personalen att delta i cykel- eller nattvandring 
och vi kommer även göra gemensamma vandringar tillsammans med någon av de grupper 
som idag finns i Malmö” säger Anton Hallström, Hotelldirektör Hotel Noble House. 
 
PREMIÄR - CYKELVANDRING - Lördag 26 maj 2018 
Den 26 maj, klockan 13.00 invigs den första renodlade nattvandringsgruppen till cykel i 
Malmö. 
Invigare är Marc Hoffman, Sverigechef E.ON samt Hans G Svensson, ordförande stiftelsen 
nattvandring.nu. På plats kommer även nattvandrare från Skåne att vara och under dagen 
kommer de röda nattvandringskläderna synas i centrala Malmö. 
 
För ytterligare information, kontakta: 
 
Janne Lundholm, Verksamhetschef 
Stiftelsen nattvandring.nu 
0709 - 62 35 31 alt mail: janne@nattvandring.nu 
 
Anton Hallström, Hotelldirektör Hotel Noble House 
BEST WESTERN Plus Hotel Noble House 
0704216684 alt mail: anton.hallstrom@hotelnoblehouse.se 
 
Stiftelsen nattvandring.nu är en politiskt och religiöst obunden stiftelse, bildad av E.ON och Skandia, som arbetar för ett ökat 
vuxenengagemang för barn och ungdomar samt för att utveckla, stödja och främja nattvandring i hela landet. Vi ingår inte i någon annan 
organisation utan är helt fristående. 
Idag ingår drygt 340 lokala nattvandringsgrupper över hela landet som engagerar över 45 000 vuxna för våra barn och ungdomar. 
Vårt mål är att värna om ungdomars bästa på ungdomars egna villkor och därigenom skapa förtroende och dialog som annars inte är 
möjlig. Just genom att bygga jämbördiga relationer till ungdomarna så får vi en helt annan insikt och förståelse för deras situation. Detta 
samspel/utbyte erbjuder goda förutsättningar att minska bruket av alkohol och droger samt gatuvåldet och därigenom möjliggöra ett 
tryggare samhälle för oss alla. 
Verksamheten drivs också så att det, så långt det är möjligt, skall vara helt kostnadsfritt för nattvandringsgrupperna, d.v.s. inga 
medlemsavgifter eller årsavgifter. Genom det nätverksavtal som varje lokal grupp tecknar erhåller man; Jackor med fleece eller västar, 
försäkring, trycksaker, startkit, föreläsningar och kurser med mera. 
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