
 

Pressmeddelande den 25 juli 2018.  
 
Stockholm Zombie Walk blir ideell förening.  
12 år efter grundandet av Stockholm Zombie Walk blir verksamheten en ideell 
förening och öppnar därmed upp för medlemskap samtidigt som ny hemsida lanseras. 
 

Ideell förening 
Efter 12 år då den första zombien tog sitt första steg på Stockholm Zombie Walk, har vi 
äntligen lyckats registrera oss som ideell förening på Skatteverket. Ett exemplariskt bevis från 
våra arrangörer som visar hur seg en zombies tanke till handling är.   
 
Detta betyder i sin tur främst att vi nu kan söka kultur- och föreningsbidrag och vi arrangörer 
inte själv längre behöver stå för alla kostnader som behövs för genomförandet av Stockholm 
Zombie Walk - som vi gjort varje år efter år fram tills nu - eller förlita oss på externa sponsorer. 
 

Bli medlem 
Därmed kan våra deltagare även ansöka om att bli stödmedlemmar i vår förening. Som 
stödmedlem är man välkommen att delta på våra årsmöten och har möjligheten att påverka 
och vara delaktig i utformandet av Stockholm Zombie Walk. Man får även senaste information 
och specialerbjudanden från våra partner. Ju fler medlemmar vi blir, desto större och roligare 
evenemang kan vi också leverera år efter år. Medlemskapet är helt kostnadsfritt och inga 
förpliktelser medföljer.  
 

Ny hemsida 
I och med detta lanserar vi även en helt ny hemsida från scratch, där medlemsansökan kan ske. 
Hemsidan innehåller även senaste nyheter och information, bildgalleri med pressbilder och 
tidigare upplagor, FAQ, våra spellistor som spelas under evenemanget, m.m.  
 
www.stockholmzombiewalk.se 

 
Årets upplaga av Stockholm Zombie Walk sker den 8 september 2018. Mer info och färdväg 
släpps inom kort.  
 
//Styrelsen 
info@szw.se 

Stockholms Zombie Walk är en årlig organiserad allmän sammankomst och parad beståendes av zombies som sker i 
nära samarbete med Polisen. Deltagarna samlas på en offentligt plats och hasar sen runt Stockholm stads gator på 
ett någorlunda ordnat sätt. Sker för 12:e året i år. www.stockholmzombiewalk.se  
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