
Vi är ett antal boende som har enga-
gerat oss för att få en trygghetsbil
som åker runt här i kommundelen
och vi behöver många som vill ställa
upp. Nu är vi ca 50 volontärer som
deltar i verksamheten. Vi gör det för
vår egen skull, men framför allt för
våra barn och ungdomar.
Brottsligheten och drogmissbruket
ökar i rasande fart och vi står här
som åskådare och har svårt att göra
något. Många resonerar som så, att
det är polisens sak att ta hand om
det här och det håller vi med om, vi
ska inte ta över deras arbete, men
något måste ändå göras.

Projektet Trygghetspatrullen star-
tades 2002-2003 i östra kommun-
delen i Huddinge. Den 10 december

2003 träffade ansvarsgruppen
Folksam för andra gången och de
bestämde sig för att sponsra vårt
projekt med en bil! 
Vi är en politiskt oberoende ansvars-
grupp som driver verksamheten, med
hjälp av frivilliga och sponsorer. 

Vi har Närpolisens fulla stöd, vilket
är ett absolut villkor för vår verksam-
het. 
Vi patrullerar i Skogås, Trångsund
och Länna. Vi iakttar och rapporterar
till Polisen och kommunen. Vi är all-
tid två i bilen. Vi kommer inte att
utgöra ett garde, utan strävar efter
att skapa en gemenskap för ökad
trygghet och minskning av krimina-
liteten inom vår kommundel.

Vi bor här och vi har rätt att
känna oss trygga oavsett
om vi befinner oss inne
eller ute!

Dessutom skall vi få bort skrotbilar
och annan nedskräpning, anmäla
stulna fordon, klotter mm. 
Vi ingår i Grannstödsprojektet inom
Stockholms län. Grannstöd finns
även i övriga landet.

Trygghetspatrullen var namnet på en verksamhet som arbetar mot brott
och för trygghet i Skogås och Trångsund. 
Under oktober 2008 bytte vi namn till Grannstöd Östra Huddinge. 

ANSVARSGRUPPEN 
GRANNSTÖD ÖSTRA HUDDINGE 

ANITA KJELLIN

Grannstöd Östra Huddinge 
- vad är det?

DU KAN GÖRA SKILLNAD

Vi söker alltid nya patrullanter via vår

hemsida, www.gsv142.info.se

där Du nu kan anmäla Ditt intresse

direkt.

Vi behöver patrullanter både för dag-

och kvällstidspatrullering. 

Du kan även ringa 0760-96 03 79

eller skicka ett meddelande till: 

Grannstöd östra Huddinge   

Poste Restante  

142 00 Skogås

ANSÖK NU och PRAKTISERA 

I VÄNTAN PÅ POLISENS UTBILDNING.

Välkommen! 


