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Kontakta oss om du vill veta mer: 

 
Ekonomi  Lars Ericson,  

070- 319 75 96   08-264115 
 

 
Rapportering  Göran Erikson 

070- 583 46 18 
 

 

Vill du delta i ett provpass- kontakta Hans Björck 070-306 08 95 
 

Läs mer om Grannstöd på www.grannstodbromma.se 

Gemensam e-postadress grannstod.ba@gmail.com 

Telefon till Grannstödsbilen 070- 600 59 94 

Hur du skyddar dig mot inbrott www.samverkanmotbrott.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbrott sker vanligen under dagtid då de flesta är på jobbet.  

Vi har folk som mitt på dagen med vaken blick rör sig i bostads-

områdena. Med vår närvaro medverkar vi till en tryggare miljö 

och skapar osäkerhet hos presumtiva inbrottstjuvar. 

Grannstöd – en vidareutveckling av 

Grannsamverkan 

 
Trädgårdsstadsföreningarna i 

 

Västerled 
 

Norra Ängby 
 

Ulvsunda 

 
Bromma Kyrka - Eneby  

 

Nockebyhov och Åkeshov 
 

Södra Ängby Villaförening 
 

BRF Riksbyhöjden 

Sponsorer 

Grannstöd 
 Bromma 

http://www.grannstodbromma.se/
mailto:grannstod.ba@gmail.com
http://www.samverkanmotbrott.se/


Detta är Grannstöd! 
Grannstöd - ett komplement till Grannsamverkan. Vår ideella 

förening engagerar frivilliga deltagare som på dagtid patrullerar 

i Bromma.  

Vårt uppdrag 
De flesta inbrott sker dagtid när de boende är på jobbet. Vi åker runt i 

Bromma och patrullerar iförda våra gula Grannstödsvästar vardagar, 

vanligen cirka fyra timmar mellan klockan 9 och 16. Vi är alltid minst två 

och utgår från Brommaplan där vi har bilen. Via bilens telefon alternativt ett 

mail hem får vi ta del av lokalpolisens information om vad som hänt i 

Bromma de senaste dygnen och vilka områden som bör besökas.  

Vi åker i en VW Polo hyrd av Volkswagen på förmånliga villkor men vi kan 

också promenera delar av passet om vädret tillåter. Vi pratar gärna med 

de boende som ju har bäst kännedom om sitt närområde och delar med 

oss av tips om brottsförebyggande åtgärder som kan passa dem.  

Goda erfarenheter av Grannsamverkan är viktigt att föra vidare. 

Vår främsta uppgift är att genom vår närvaro hjälpa till att förebygga brott 

men också inspirera de boende till bättre uppmärksamhet. Vi ska SYNAS, 

OBSERVERA och RAPPORTERA, men inte ingripa. Efter passet 

återrapporterar vi våra iakttagelser till vår lokalpolis, Driftcentralen i 

Stockholm, berörda huvudkontaktombud i Grannsamverkan och boende 

där det är motiverat. 

Exempel på noteringar: 
- Skrotbilar och stulna bilar 
- Skador på gator, gångbanor och 

skyltar 
- Trasiga armaturer 
- Skadegörelse och klotter 
- Skymmande träd och häckar 
- Trasiga Grannsamverkansskyltar 
- Öppna dörrar och fönster som ingen 

verkar ha uppsikt över 
- Olåsta stegar på tomter 

Av listan framgår vårt engagemang för en miljö som gynnar säkerhet och 

trygghet. Vi observerar sällan pågående inbrott, eftersom vår blotta 

närvaro gör att tjuvarna håller sig undan. 

Styrgruppen  

Verksamheten leds av en styrgrupp bestående av 

representanter för medlemmarna, lokalpolisen samt 

stadsdelsförvaltningen.  

Styrgruppen söker sponsorstöd för driftskostnader och utrustning. Vi har 

årligen fått ekonomiska bidrag från Stadsdelsnämnden och flera boende-

föreningar, bostadsbolag och företag i Bromma.                    

Se sammanställning av sponsorer på sista sidan. 

Plats för nya 
De flesta som söker sig till oss har fått kontakt via våra medlemmar d.v.s. 

enligt principen från mun till mun.  De får utbildning under ett pass på fyra 

timmar. Under de följande passen får de ”nya” åka med de redan 

etablerade för att samla erfarenhet. Till detta kommer en utbildningskväll i 

Grannsamverkan arrangerad av polisen. 

Våra motiv för att engagera oss i 

Grannstöd varierar men framförallt 

känns det bra att göra en insats för att 

öka vår egen och våra medmänniskors 

trygghet samt bidra till en bättre miljö 

Genom arbetet i gruppen lär vi känna 

likasinnade och det är inte fel.  

Som bonus kan räknas att bli mer 

bekant med delar av Bromma som vi 

annars kanske aldrig skulle ha tagit 

oss tid att lära känna.  

Du är välkommen 
Hör av dig till Hans Björck om du vill veta mer eller vill prova på 

en tur med oss. Vi har plats för både bisittare och chaufförer.  

 

Kontaktuppgifterna finns på sista sidan. 


