
På Valborgsmässoafton, den 30 april, samlas många ungdomar i Lunds 
stadspark. Det som från början var en tradition för studenter från  
Universitet har utvecklats till en picknick som pågår hela dagen fram till 
klockan 15.00 då parken ska städas inför kvällen. Ungdomar även långt 
utanför Lund lockas hit.  

Det traditionella valborgsfirandet i Stadsparken börjar kl 20.00. Vi  
sjunger in våren och tänder valborgsmässobålet. Traditionellt firande 
sker även på flera andra platser i Lunds kommun.

Varje år samlas 20 000-30 000 ungdomar i Stadsparken den 30 april. Det är 
trångt, många är berusade och det är lätt att råka illa ut.  Varje år drabbas fle-
ra av rån, stöld, misshandel eller alkoholförgiftning.  Polisen har en stor styrka 
i Stadsparken som får hjälp av polisvolontärer, fältgrupp, fritidspersonal och 
andra vuxna. Dessa personer kommer särskilt uppmärksamma alkohol och 
andra droger bland yngre ungdomar.  

Din väska kan komma att kontrolleras, alkohol hälls ut och den som bryter mot 
lagen eller är inblandad i bråk kan registreras av polis eller socialtjänst. Om 
något av detta inträffar och du är under 18 år kommer dina föräldrar eller  
annan vårdnadshavare kontaktas.  

Om du besöker Stadsparken, tänk på:

• att det är förbjudet att dricka alkohol i parken om du är under 20 år.  

• att det är förbjudet att ha med sig eller använda alla andra sorters droger. 

• att sexuella trakasserier är förbjudet och ska anmälas. Sexuella trakas-
serier kan till exempel vara att ta på någon på ett sätt som personen inte 
gillar eller att säga kränkande sexuella kommentarer. Alla kan råka illa ut, 
oavsett kön. Håll koll på din kompis och hjälp varandra. 

• att det finns fyra informationspunkter  i parken - röd, grön, gul och blå - 
med personal som kan hjälpa till. Här kan du även fylla din vattenflaska.  

• att möbler, cyklar och glasflaskor är förbjudna i parken.  

• att det kan vara svårt att använda mobiltelefonen när det är så mycket folk 
i parken. Bestäm gärna en mötespunkt i förväg. 

• att det blir trångt på stan, särskilt för dig som vill åka tåg eller buss. Var ute 
i god tid om du ska resa. Det finns polis och vakter på flera stationer.

StadsparkeniLund, PoliseniLund

Det här behöver du 
veta om Stadsparken 
i Lund 30 april 

Mer information: lund.se/valborg
Här finns även information på engelska, arabiska, dari, pashto, somaliska, tigrinja och turkiska.


