
Grannstöd i Bromma går in på fjärde året 

Hösten 2009 drog vi igång Grannstöd i Bromma. Grunden för verksamheten i 

vårt område liksom också i andra områden var att Folksam finansierade leasing 

av en bil och visst administrativt stöd. Men i vintras kom en obehaglig 

överraskning. Folksam meddelade att de avsåg avsluta sitt stöd till all 

Grannstödsverksamhet runt om i Sverige den 31 mars 2012.  

De sista spåren av vårt samarbete med Folksam upphörde då bilen lämnades 

tillbaka den 29 juni. Vi hade med egna medel förlängt leasingavtalet. 

Efter vinterns besked beslöt vi att fortsätta om vi kunde klara finansieringen. 

Flera villaföreningar i Bromma med Västerled i täten var beredda att stötta en 

omstart. Bromma Kyrka, Ulvsunda och Norra Ängby har nu tillsammans med 

Västerled bidragit med 22 000 kr. De gav oss råg i ryggen att söka mer bidrag. 

De kommunala bostadsbolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem och 

Familjebostäder stöder oss med tillsammans 12 000 kr. Klart under sommaren. 

Organisationen SAMBO – Samverkan mot brott – har gett oss ett omstartsbidrag 

på 10 000 kr. 

När stadsdelsförvaltningen accepterade en ökning av anslaget från 10 till 15 

tusen kunde vi börja söka intresserade billeverantörer. Volkswagen på 

Ulvsundavägen kunde ge oss tilltalande villkor så att vi klarade omstarten.  

Nu kör vi igen med en läcker liten VW Polo som inte är bemängd med trista 

reklamdekaler. Det syns att det är vi i Bromma som gör jobbet i 

Grannsamverkans anda.  

 

Vi har valt att inte gå ut till din förening med årets förfrågan om stöd för 

verksamheten förrän vi kunde erbjuda ett hållbart koncept. För att säkerställa 

driften åren framöver behövs också din villaförenings stöd med ett bidrag på 

motsvarande på 5-6 kr/medlem. På den nivån ligger de fyra föreningarna som 

jag nämnde ovan.  

Det blev många siffror nu men jag vill vara tydlig. Jag ser fram emot en 

konstruktiv dialog.  

Mvh  

Hans Erik Jonsson  
Planerare och schemaläggare för Grannstöd i Bromma.  

0708- 97 02 22  

www.grannstodbromma.se 

Välkommen på en provtur! 
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