
 

 

Vill ni bidra till ett tryggare Kungälv? 

 

Bakgrund 

Kungälvs kommun har beslutat att införa en s.k. grannstödsbil i syfte att förebygga brott 

och öka tryggheten i samhället. Grannstödsbilen bedrivs i samverkan mellan 

civilsamhället, näringslivet, kommun och polis och bygger på frivilliga åtaganden, där 

näringslivet i Kungälv är med och finansierar projektet. Projektet kommer att pågå under 

ett års tid, med förväntad start maj 2020. Vi vill med detta brev informera om projektet och 

bjuda in intresserade till en informationsträff. 

 

Grannstödsbilen 

Grannstödsbilen kommer att vara ett extra hjälpmedel i det brotts- och skadeförebyggande 

arbetet. Bilen som, under aktuellt pass, bemannas av två frivilliga personer cirkulerar i 

kommunen för att skapa trygghet. Vår ambition är att grannstödsbilen skall vara aktiv 

under vardagar mellan kl. 09:00 -15:00. 

 

Syftet med grannstödjarna är att synas, observera och rapportera eventuella brister till 

polisen och Kungälvs kommun. Det kan till exempel handla om att upptäcka brott, 

oegentligheter, klotter, skadegörelse eller rapportera skrotbilar. Det kan även bli aktuellt att 

genomföra informationskampanjer i brottsutsatta områden för att förebygga brott och 

samla in tips/ iakttagelser. För att kunna bemanna grannstödsbilen kommer utbildning 

inom ämnet sekretess, HLR och brandsläckningskunskap erbjudas. 

 

Informationsträff för dig som vill veta mer 

Som ett första steg vill vi bjuda in er till ett informationsmöte där vi berättar mer ingående 

om grannstödsbilen, exempelvis om vad som är tänkt att göra, praktisk information, 

återrapportering av dag, med mera. 

 

Välkomna på informationsträff den 2020-03-31 kl. 17:00-19:00 på Kvarnkullen 

 

Adressen är Kvarngatan 8, 442 35 Kungälv. Anmälan till informationsträffen sker till 

Pierre Syrén genom att mejla info@tryggikungalv.se eller ring på tel: 0303-101 10. 

Uppge namn, telefonnummer samt mejladress. 

 

På grund av den senaste tidens utveckling rörande covid-19 så kan vi med kort varsel 

förändra upplägget, vi följer utvecklingen noga. 

 

  

Pierre Syrén           Christian Nordén                       Robert Andersson 

Koordinator Vuxna på Stan          T.f kommunpolis                    Säkerhetsamordnare  
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