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Hässelby den24 september 2021

Föreningen Grannstöd Hässelby-Vällingby ansöker om id6buret offentligt partnerskap.

Grannstöd Hrisselby-Vdllingby startade hösten 2003 som en löst sammansatt grupp. I
bildades den nu aktuella ideella filreningen.
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$ftet med ett IOP-avtal skall vara att ftireningen tack vare en langsiktig siikerställd ekonomi kan
bidra med ökad trygghet och minskad brottslighet i Stadsdelen Hässelby-Vällingby.
Måletfor verksamheten har varit och är att genom patrullering inom Hässelby-Vällingby
Stadsdelsområde under dagtid med bil och till fots vardagar göra vad som är möjligt ftir att
tryggheten skall vidmakthållas. Detta görs genom att synas, göra observationer, informera boende
samt vid behov rapportera till berörda såsom Polisen, Driftcentralen, Fastighetsägare etc.
Verksamheten utftirs av ett 35-tal personer, huvudsakligen pensionärer som arbetar ideellt utan
ersättning. Medlemmarna får genom sin verksamhet den obligatoriska utbildningen och
fortbildningen kunskap och fiirdighet i att observera, informera om och rätt rapportera iakttagelser
ftir samhällets och andra ansvarigas ingripande, vilket de sedan även utanft)r sitt deltagande i
Grannstöd kan nyttja genom att sprida kunskap till personer i sin omgivning.

Målgruppen ftir ft)reningen ilr i ftirsta hand alla boende i de olika typer av bostadsområden som
fiirekommer inom Stadsdelen. Åven parkeringshus i centrumbildningar patrulleras i viss
omfattning.
Utöver det riktas också uppmärksamhet på trafikhinder, skrotbilar, vägskador etc. som rapporteras
till berörda enheter.
Insatser och åtaganden. Grannstödsforeningens medlemmars insatser är att patrullera vardagar
under hela året, från fttrmiddag till eftermiddag utan preciserade start- och avslutningstider och är
under den tiden aktiva observatörer, informatörer och rapportörer. Aktuell information från Polisen
åir grundläggande ftir patrulleringarnas genomftirande.
Föreningen har en önskan om att bidra till ett tryggare och trivsammare Hässelby-Vällingby och
önskar vara ett naturligt komplement till Stadsdelsftirvaltningens trygghetsarbete.
Föreningens åtagande under patrulleringspasset iir att observera, notera och rapportera sådant som
anses behöva åtgiirdas :
- bristande skydd mot inbrott såsom olåsta stegar och trädgårdsredskap
- värdesaker kvar i bilen
- skadade eller skymda vägmålrken och belysningsstolpar, skador i vägar, andra olycksrisker
i trafiken
- skadad gatubelysning
- skrotbilar och stulna bilar
- skadegörelse, klotter och sopdumpning.
Grannstöd noterar och informerar de ansvariga. Vi lägger meddelanden i brevlådan när vi vill
uppmärksamma de boende på något. Men det mesta vi rapporterar om tas om hand av Driftcentralen
som har stadens olika aktörers uppdrag att ftirmedla åtgardsbehov till stadens entreprenörer.
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Dokumentation och redovisning. Efter varje pass skrivs en rapport avseende dagens patrullering.
Dessa rapporter ligger till grund för den statistik som redovisar:
- vilka områden som patrullerats
- vilka som patrullerat när
- hur många dagar av möjliga som patrullerats.

Bil och ekonomi. Förutsättningen ftir att fiireningen skall kunna utftira sina aktiviteter for ökad
trygghet inom Stadsdelen åir långsiktig och kräver siiker tillgång till en Grannstödsbil.
Den bil, bensindriven, som ftireningen nu nyttjar, åir ett antal år gammal och behöver bytas ut.
Önskan iir att stadsdelsftirvaltningen ställer en elbil till ftireningens fiirfogande.
Om service, skatt, ftirsiikring m.m ingår i ett leasingavtal ftir en elbil, äskas också bidrag ftr
ft)reningens kostnader fiir hemsida, informationsmaterial, möteskostnader ffi.fr., ca 10 000 kronor
per år.
Det kan tilläggas att Grannstödsftireningama i Spånga och Brommabådahar elbilar som leasas av
deras stadsdelsförvaltningar.

Avtalstid. Oavsett vilken metod som väljs
inställning till Grannstödsverksamheten.

För ftlreningen
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