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GSV-bilen ver 8, Christer Morén 2015-01-02 
 

1. Ankomst till Information Danderyd i Mörby centrum.  

2. Apropå lunchen – Ring gärna redan kl. 9 till Idalagården (08-859060) 

och tala om att ni kommer till lunchen (11.30).   

3. Visa körkort och kvittera ut bilnyckel, pärm och telefon (0735-88 72 

77). Telefonen har ett kontantkort och skall endast användas för 

ingående samtal. 

4. För närvarande finns endast en 240V- mobilladdare tillgänglig. Vid 

återlämning till Info Danderyd – Be dem ladda telefonen några timmar 

eller ännu bättre – Ladda mobilen på Idalagården vid lunchuppehållet. 

5. Kolla eventuell information från polisen. angående inrapporterade 

inbrott. Information kommer varje vardagsmorgon från polisen i Täby 

i form av mail till Information Danderyd. 

6. Skriv ut ett original av ”Polisen informerar” för varje inbrottsfall men 

utelämna gatunumret där inbrottet skett. 

7. Kopiera ”Polisen informerar” i sju exemplar (har visat sig vara lagom 

antal). Behövs fler kan nya lätt skrivas ut för hand i bilen. 

8. Kartor finns i bilen. Även GPS finns i bilen. 

9. Gå ner i trappan vid konditoriet. Gå ut på baksidan. Höger 30 meter 

där du hittar nedgången till garaget. Bilen står på plats 14. 

10. Ta på västarna 

11.  Du får ställa din egen bil på plats 14. Inget P-tillstånd krävs. 

 

 

 

Start av bilen 

1. Lås upp bilen med ”nyckeln”. 

2. Lägg ”nyckeln” i mittkonsolens främre fack. 

3. Tryck på bromspedalen och håll den intryckt. 

4. Tryck på ”POWER”-knappen. 

5. SÄTT PÅ HALVLJUSET med vänster rattspak. Sker tyvärr ej med 

automatik. 
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6. Lossa handbromsen. 

7. Välj ”växel”. I vårt fall ”R” för att backa eller ”D” för att köra framåt. 

”P”-knappen slocknar. 

8. OBS ”växelspaken” återgår alltid till sitt mittläge efter val av 

färdriktning.  

9. Tryck på gasen och kör iväg. 

10. Backkameran (GSP-bildskärmen) är litet förrädisk. Avståndet till 

bakomvarande föremål är betydligt kortare än vad bildskärmen ger sken 

av. Linjen närmast bilen (röd) indikerar ett avstånd på 0,5 meter. Nästa 

linje (blå) indikerar ett avstånd på 1 meter från bilens bakre del. 

11. Halvljuset behöver normalt ej användas i dagsljus under 

sommarhalvåret. Den moderna ljusdiodrampen är godkänd och uppfyller 

alla krav för körning i dagsljus. 

 

Parkering 

1. Tryck på ”P”-knappen ovanför växelspaken. 

2. Dra åt handbromsen 

3. Stäng av drivsystemet (bensin- och elmotor) genom att trycka på 

”POWER”-knappen. GLÖM EJ DETTA. 

4. Ta med ”nyckeln” och lås bilen. 

5. Vid parkering på ICAs parkering för lunch på Idalagården – GLÖM 

EJ P-SKIVAN. 

 

 

           På fältet 

1. Lägg ”Polisen” informerar” i brevlådor runt om och i närheten av 

fastigheten där inbrottet skett. Lägg EJ i brevlådan till fastigheten där 

inbrottet skett. 

2. Telefonnummer till polisen finns i pärmen. Även nummer att ringa för 

att kolla misstänkta bilar finns där (avställda, stulna, skrotade mm). 

3. I övrigt: UPPMÄRKSAMMA, AGERA, LARMA. 

4. Kommer frågor av social karaktär upp – Ring Stina eller Mats 

(nummer finns i pärmen) för rådgivning. 

5. Förbandslåda finns i bilen. 
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Åter i Mörby centrum 

 

1. Skriv en uppföljningsrapport och sätt in i pärmen. 

2. Representant för polisen kommer att vara tillgänglig varje onsdag 

eftermiddag kl. 13-15 i Mörby Centrum.  Information Danderyd kan 

hjälpa till med att spåra var polisen finns i Mörby Centrum. Polisens 

husbil står oftast uppställd på baksidans vändplan. 

3. Förslagsvis avbryter onsdagsförarna sin runda för att vara på plats i 

Mörby centrum ca kl. 14.30 för denna genomgång. 

 

Övrigt 

1. Lunch på Idalagården (lätt lunch) som ligger bakom ICA, Vasavägen 43 (i 

korsningen med Stockholmsvägen). GLÖM EJ P-skivan som ligger i 

handskfacket. Lunchen serveras kl. 11.30. Var där i tid. 

2. Mobiltelefonen laddas med fördel på Idalagården under lunchuppehållet. 

3. Bilen tankas med 95 oktan. Ett kreditkort (Statoil) finns i Information 

Danderyd. 4 personer (styrgruppen) har fått PIN-koden. Kortet kvitteras 

och återlämnas i Information Danderyd. 

4. För att kontrollera kvarvarande körsträcka (till tom tank)- Tryck på 

”CAR” till höger på displayen. Två val kommer upp nere till vänster – 

Tryck på det vänstra och du får en uppfattning om hur lång körsträcka 

som återstår innan tanken är tom.  

5. Vid återstående körsträcka mindre än 200 km – Ring eller maila till den 

styrgruppsmedlem (Christer Morén (070-5951432), Gull Axén (070-

4729171,Cecilia Sylten(070-7365304) eller Lars Klöfver (073-2670770)) 

som har ett körpass inlagt de närmaste dagarna. 

6. Tankning behöver normalt ske var fjortonde dag. 

 

 

 

 

 


