
Trygghetsenkät i Danderyd 2016 – ett nedslag 

ifråga om trygghet och brott 

Bakgrund och metod 
Danderyds kommun och polisen gör återkommande undersökningar av åsikter och tankar gällande 
brott och trygghet i Danderyd. Senaste undersökningen gjordes 2014. I år (2016) bestämdes det att 
det var dags att återigen genomföra en undersökning. En anledning till beslutet var att det fanns 
behov av att uppdatera lägesbilden för trygghet och brott i och med att kommunen och polisen 
förbundit sig att förnya sitt samverkansavtal.  
 
Målgrupp för undersökningen var ”alla som bor och verkar i Danderyd”. 

Syftet var att få kunskap om upplevelser och erfarenheter av brott och trygghet. Ett annat syfte var 

att få respondenterna att reflektera över förebyggande arbete och ge förslag på strategier (både 

individuella strategier och strategier på grupp- och samhällsnivå). 

Användningsområde: Resultatet kommer att utgöra del av en beskrivning av situationen vad gäller 

brott och trygghet i Danderyd. Det är en beskrivning och analys som polis och kommun gör i 

samverkan. Syftet är att prioritetera och planera arbete. Utifrån analysen ska det också skapas ett 

förslag på samverkansavtal mellan kommun och polis.  

Jämförbara undersökningar: Övriga undersökningar med liknande frågor som kommunen genomför 

är SCB:s undersökning där frågor om brott och trygghet inkluderas. Även SKL genomför 

undersökningar där frågor om brott och trygghet förekommer. I kommunen köper man även in en 

enkät där man frågar ungdomar om hälsa, levnadsvanor, alkohol och droger samt brott och trygghet 

(Stockholmsenkäten/Livsstilsstudien). Där är det dock inte möjligt med ”öppna svar”. 

Verksamheternas trygghetsarbete granskas inom ramen för nämndernas granskning på olika sätt. Ett 

exempel är våga visa projektet för skolor och förskolor där frågor om trygghet är inkluderade. 

Datainsamling: Undersökningen genomfördes delvis som pappersenkät och delvis som ett formulär 

på nätet. Polis, kommunens brottsförebyggare, polisvolontärer och förare av grannsamverkansbilen 

hjälptes åt att dela ut och samla in pappersenkäter. Flertalet enkäter samlades in i Mörby Centrum 

vid olika trygghetsevent. Polisen annonserade med en länk till formuläret på sin facebooksida och 

kommunen informerade via Danderydsaktuellt som är en tidning som går ut till alla hushåll i 

Danderyd.  

 svarande Andel svarande (%) 

Papparsenkät 168 61  

internetenkät 79 39 

 

Metodvalet och analysen – Vad säger svaren oss?  
Denna undersökning kan ses som ett ”nedslag i frågor om trygghet”. Den säger något om vilken 
bredd av åsikter det finns. Några kvantitativa bedömningar, det vill säga bedömningar om 
förekomsten av olika synpunkter och brott i befolkningen, kan däremot inte göras. Urval och 
studiepopulation är inte representativa för Danderyds befolkning. Med andra ord är inte metoden 



vald för att vi ska kunna få svar om omfattning av problem och möjligheter. Därför behandlas 
synpunkter och fakta som rapporterats av deltagarna med lika tyngd i analysen. 

 
Materialet - Bakgrundsvariabler 

Det var 428 personer som svarade på enkäten (168 män och 260 kvinnor). Det är alltså övervägande 
svar från kvinnor (61 procent). 
 

 svarande Andel svarande (%) 

kvinnor 260 61  

män 168 39 

totalt 428 100  

 

Det var få i de yngre åldrarna som svarade (från 25 år och nedåt). Flest svar kom från boende i 

kommunen och de flesta bodde i Danderyd.  

Upplevelse av trygghet och brott - Resultat 

Upplevelse av trygghet bland de tillfrågade. 
De flesta av de svarande (84 procent av svaren) valde alternativ som innebär att de anser att 
Danderyd är övervägande (6-10). Tjugoåtta personer av 428 (7 procent), kryssade i något av 
alternativen 1-4 som innebär att man känner sig mer otrygg än trygg.  
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Diagram över fördelning på svaren om upplevd trygghet/otrygghet. Värdet mellan det neutrala 

svaret och det högsta värdet för trygghet är oftast förekommande, det vill säga värde åtta. 

 

Utsatt för brott 

 25 personer (6 procent av de svarande) uppger att de varit utsatta för inbrott/inbrottsförsök 

i bil/villa. En person uppger stöld i båt.  

 Övriga brott är rån, överfall (överfall och rån överlappar i några svar), stöld och enstaka 

bedrägeri (internet), klotter, ofredande, kränkning samt knivhot 

Var känner man otrygghet och/eller är rädd för brott 

Knytpunkten Danderyds sjukhus, området runt Mörbyskolan samt vägen mellan dessa områden är 

ett område där flera av respondenterna känner sig otrygga. Av dessa finns ett antal som specifikt 

nämner återvinningsstationer som otrygga platser (bland annat den som finns vid Mörbyskolan och 

det som tidigare var ”Hortus”). Även Mörby Centrum anges som otryggt av några av de svarande.  

Vilka brott är man särskilt rädd att utsättas för (flera brott kan anges) 

Rån, överfall, stöld och inbrott är vanligast att man uppger. Inom överfall är det bland annat våldtäkt 

och misshandel man uppgett. Stöld specificeras i ett fall som snatteri. Övriga brott som man upplever 

gör en otrygg är trafikbrott (2-3), att några våldgästar en fest, bortrövande av barn, våldsamma gäng, 

bankomatbrott (1) dataintrång (2), kortbedragare (2), allmänt ofredande, återvinningsstationer, 

skadegörelse. Tiggare nämns en gång och asylsökanden nämns som något som oroar. Man uppger 

inte endast att man känner oro för egen trygghet utan för andras, exempelvis barn och barnbarn. 
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Detta beskriver respondenterna att de gör för att öka den egna och andras trygghet. 

Många svar innebär att man undviker platser, tider och vissa typer av människor.  

”vi undviker att röra oss ute på kvällarna när det vistas lite folk ute” 

”Planerar resvägar i god tid, går ej på avsides gångvägar efter 22. Tar buss istället för att gå.” 

En strategi som motverkar att man blir begränsad i rörelsefrihet är att man går ut i sällskap med 

bekanta. Vissa säger att de endast går ut i sällskap med andra vid kritiska tider och andra säger att de 

helst går i sällskap med andra. Ett antal har uppgett att de meddelar var de går till någon person. 

 Går med sällskap (12 respondenter) 

 Går inte ut (5 respondenter) 

 Är ute när det är ljust (5) 

 Går inte ute sent på kvällen (2) 

 Tar vägar som är belysta (3) 

 Väljer ”säkra vägar” eller undviker vissa platser (4) 

 Undviker kontakt med andra i situation då man bedömer att man kan råka illa ut eller är 

vaksam mot andra (4) 

 Meddelar andra om var man är (4) 

 Tar taxi (2) 

 Lämnar inte återvinningssopor i Danderyds kommun utan åker till en närliggande kommun 

 Övrigt som nämnts är att ”gå där folk är”, uppträda smart och inte provocera fram brott, ha 

mobiltelefon med sig samt ha sällskap av hund 

 

Det finns också exempel på en motsatt strategi. Man jobbar med sig själv för att inte rädslan ska ta 

över och att inte isolera sig själv. Någon har funderat över vad som händer om fler är ute på tider då 

det kan kännas otryggt på grund av att det är ödsligt. Personen tänker att andra kan bli mindre 

otrygga när hon är ute och joggar på kvällen 

Hur gör man när man skapar trygghet och säkerhet för andra än en själv? Här finns olika strategier. 

Citaten nedan  beskriver två av dem, att se till att barnen har sällskap på sin väg samt att uppträda på 

ett vänligt sätt som är menat att skapa trygghet för andra och en själv. 

”Följer barn som är på gränsen att vara stor nog att gå själv till/från skolan eller ser till att de går 

minst två. Kommer att följa fler år än om situationen fortsätter att vara som förr i Danderyd.”  

Hälsar ibland på andra ensamma medresenärer för att skapa trygghet.” 

 Ett antal personer uppger att de informerar om brottsförebyggande åtgärder och uppmanar 

till försiktighet vad gäller handväskor, lås, titthål och annat (Tekniska åtgärder och 

försiktighetsåtgärder beskrivs längre fram i rapporten) Exempel på det är citat som ”Jag 

varnar mina föräldrar för att släppa in okända” samt ”sprider medvetenhet om risk för stöld” 

 Några beskriver att de har arbeten som innebär att de arbetar med trygghet. Exempel på det 

är ”att skapa företag”, att arbeta ”uppsökande och förebyggande med ungdomar i en annan 

kommun”, vara synlig och finnas till hands (”som ordningsvakt”). En man uppger att han 

bidrar genom att göra ”trygghetsanalyser i området och i resten av Sverige” medan en annan 



person arbetar som ”aktivitör på ett äldreboende” och ytterligare en arbetar ”inom 

försvarsmakten” 

 Andra beskriver att de möter och skjutsar barn och andra för att de ska kunna undvika 

otrygga platser och tider.  

En person skickar hem sina anställda i taxi när ”det är sent och de är ensamma” 

 En person har funderat på att han kan uppfattas som ett möjligt hot: ” går en omväg för att 

inte följa efter kvinnor på folktomma platser – tveeggat” 

 Andra svar är att man bidrar genom att betala skatt eller att svaret på enkäten, att man 

ställer upp och svarar på frågor, är ett bidrag till trygghetsarbetet. 

 Ett antal personer uppger att de försöker uppträda på trevligt sätt och sprida trygghet till 

andra människor. Ett exempel på det är en kvinna som uppger att hon: ”Försöker se mina 

medmänniskor, vara uppmärksam och inte bara stirra in i telefonen.” Liknande tankar 

uttryckts med ord som:  

o ”respekt för äldre” 

o ”vara snäll” och ”vara ett föredöme 

o ”ler och är medmänsklig” 

o ”prata med grannar” 

o ”ej rädd” 

o ”våga sprida goda vibbar” 

o ”hälsa” [på medmänniskor]. Vissa av de svarande tänker särskilt på barn och unga 

som en grupp man kan vara särskilt omtänksam mot eller uppmärksam på ”Hälsa på 

och hjälpa barn jag känner som verkar ensamma/ledsna” eller ”prata med 

ungdomar” 

o ”behandlar folk som jag vill bli behandlad” och liknande formuleringar 

o att man är ”hjälpsam” och ”uppmärksam” på andras situation 

En form av strategier innebär att man skaffar sig tekniska lösningar. Många av dem syftar till att 

förhindra inbrott. 

 7-tillhållarlås i båda ytterdörrarna 

 spärr i ytterdörren mot gatan eller säkerhetsdörr 

 kåpa över låset 

 fönsterlås 

 videoövervakad bostad 

 larm (med eller utan kamera och vaktbolag) 

 belysning på då man inte är hemma, eventuellt inställd med timer (någon påpekar att man kan ha 

lågenergibelysning för miljöns skull) 

 belysning runt huset (inklusive sensorstyrd belysning) 

 skalskydd 

 billås  

 dna-märkt mina dyrare ägodelar och satt upp dekaler på dörrarna. 

 Överfallslarm (inklusive armbandslarm till dottern) 

 Har alltid mobiltelefon med mig 

 Kommunikation via ”dold facebookgrupp”, skapat en facebookgrupp för informationsutbyte 

 Alarmspray i fickan 



 tittöga på dörren 

 namnpresentatör på telefonen 

 

Ytterligare strategier har med det egna beteendet att göra och förhindrar, inbrott, stöld, överfall och 

bedrägeri. 

 

 ser till att ytterdörr med kod stängs innan dörr 2 öppnas 

 Inte släppa in obehörig i porten om de inte själva kan koden 

 låsa dörrar 

 håller koll på värdesaker när de är på allmänna platser 

 tänker på att inte visa bankkortkod, exempelvis genom att se sig om så att ingen står i närheten 

när man trycker in koden 

 tar inte med sig värdesaker 

 låter inte bilen stå ute 

 sätter på radion då man lämnar hemmet 

 skyddar väskan 

 tränar kampsport 

Ett antal av de svarande uppger att de är med i Grannsamverkan. De beskriver ofta samtidigt de 

delstrategier som förmedlas när man startar grannsamverkan.  

”Jag frågar om de behöver hjälp om de ser frågande ut” 

 

”jag har ögon och öron öppna och ringer polisen vid något misstänkt” 

Även om man inte uppger grannsamverkan kan man ha snappat upp de uttryck som polisen 

använder sig av i Danderyd när man startar grannsamverkan. Exempel på uttryck kan vara: 

 är vaksam och larmar polis vid behov 

 håller koll på okända bilar 

 hjälper grannar och håller koll tillsammans, "passa" och ha kolla på varandras hus när man är talar 

med grannarna när man reser bort. Det kan vara att tömma brevlåda och skotta om det har snöat 

osv  

 hålla utkik efter ”skumt beteende” 

 observerar, iakttar och informerar 

Några av de svarande säger att de ”deltar i brottsförbyggande arbete” och kör grannsamverkansbil. 

När man kör grannsamverkansbil har man formellt inlett samarbete med kommun och polis för att 

förebygga otrygghet och sannolikt gäller detsamma för flera av de (inte så många) som säger att de 

arbetar brottsförebyggande. 

Några har engagerat sig genom kommunikation med kommunen och polisen. Exempel på det är at 

man tar del av information om olika bedrägerityper (sannolikt information som förmedlats på möten 

om ”brott mot äldre”, via safe-site eller via grannsamverkansnätverket), man protesterar mot 

asylboende som man upplever som ett hot och man använder kommunens felanmälan och anmäler 



trasig belysning. Någon engagerar sig genom att be trafikanter att dämpa farten för småbarnens skull 

och beskriver att det tagits kontakter med kommunen med önskemål om fartgupp. 

 

Till sist uppger någon att han/hon/hen känner sig trygg och behöver inte göra något medan en annan 

undrar: Vad kan jag göra? 

 

Förslag på strategier från polis, kommun, civilsamhälle och allmänhet 

vad kan kommunen bidra med vad kan polisen bidra med vad kan lokalsamhället och 
enskilda bidra med 

social 
sammanhållning/aktivitet/stadsplanering 

synlighet/närvaro stöd till andra 

ordna mötesplats för ungdomar över 16 
år 

fotpatrullering Ex: polis ska 
SYNAS! Promenera mera. 
Stanna och prata 

hjälpa varandra 

värdegrund till flyktingar Patrullering med bil uppmärksamma när någon 
behöver hjälp, värna om 
varandra 

arrangera kulturaktiviteter så folk stannar 
i kommunen 

Patrullering med cykel Medmänsklighet - våga 
lägga sig i 

mötesplatser med aktiviteter - café med 
diskussioner - anordna knytis 

visa sig i kommunen, besöka 
skolor, en plats (några 
platser) man besöker 
regelbundet 

samarbeta och informera 
varandra 

restauranger och ställen att umgås, 
senare öppettider för verksamheter, ett 
levande centrum om kvällarna 

Satsa på närvaro istället för 
mail 

Värderingar 

fler idrottssplatser Många målade bilar. Kör 
gärna ensampatruller då 
antalet bilar dubblas. 

ärlighet, hederlighet och 
goda avsikte 

ordna möten där människor som är olika 
möts ("blanda om") 

trygghetsanalyser av 
upplevd trygghet var och 
varför 

Grannsamverkan 

Blanda bebyggelse så olika typer av 
människor möts. 

analys av var och vem som 
orsakar stök 

Hålla grannkoll, berätta när 
man åker bort, tömma 
grannens brevlåda, skotta 
på varandras uppfarter 

motverka segregation: Se till att 
ungdomar, studenter och invandrare ges 
bostäder bland övriga i samhället och 
blandas med varandra 

poliser med och utan 
uniform 

grannsamverkan via 
facebook exempelvis 

grannsamverkan trafik God grannsamverkan, både 
organiserat och 
oorganiserat 



aktivera gransamverkan kontroller trafiknykterheten  anmäla brott och 
misstanke om brott 

utveckla tips och stöd för grannsamverkan 
- exempelvis vad beträffar DNA-märkning 

hastighetskontroller (ex 
Karlsrovägen), 
Stocksundsskolan på 
Skolgårdsvägen vid 8 på 
morgonen 

Vaksamhet 

trygg miljö EU-moppar far med hög 
hastighet på Bredavägen 
och sen ner på cykel och 
gångvägar, ungomar 
skjutsar varandra 

informera om hur man 
anmäler brott 

Bättre belysning, utökad belysning och 
underhåll av belysning, någon uppger 
belysning  i skogsområden 

"spontan" trafikövervakning rapportera fel, brott och 
misstänkta aktiviteter 

hålla efter buskar och träd nonchalanta cyklister samarbete och observation 
i närsamhället,  

Rent och snyggt droger vara observanta på 
främmande personer som 
vistas i området 

trevnad i närmiljö kontroller narkotika skriv upp 
registreringsnummer på 
bilar som verkar spana  

en allmän toalett vid Danderyds sjukhus 
eftersom människor urinerar där 

intern process Vara observant på okända 
personer i närområdet 

Kommunen kan ställa högre krav på andra 
aktörer beträffande upplysning, 
renhållning  

fungerande kedja från 
gripen, till utredning, 
åklagare och dom 

  

Installationer som  tant gul, grön och 
gräddelin 

kommunikation vaksamhet mot vissa 
företagsverksamheter 

arbeta mot olovlig bosättning återkoppling vid lyckade 
insatser, exempelvis i 
tidningar 

civilkurage 

arbeta mot hot, nedskräpning, 
framkomlighetshinder, och illegal 
invandring i samband med olovlig 
bosättning 

information om vad som 
händer i de olika 
kommundelarna, någon 
skriver att det bör vara en 
gång i veckan eller månaden 

attitydförändring mot 
civilkurage (men det är inte 
alltid lätt och en 
bedömningsfråga, 
exempelvis om det handlar 
om ett stort ungdomsgäng) 

trafikplanering Det ska vara lätt kontakta 
polisen vid pågående brott. 
Just nu går ej ringa 11414. 
Vill ej belasta 112 i onödan 

attitydförändring: våga se 
och höra 



Tryggare gång- och cykelvägar, Skilj på 
cykelbanor och gångbanor för att undvika 
olyckor 

information om brott, 
information för så att 
felaktiga föreställningar om 
situationen kan bemötas 
(att folk inte bara ska tro 
utan veta) 

våga vittna  

Gator och vägar ska vara i bra skick verka för en bra dialog med 
allmänheten 

samtal med kända och 
okända för social kontroll  

utöka antalet hastighetsskyltar använd sociala medier 
(någon tycker tvärtom att 
polisen bör använda 
facebook sparsamt och har 
synpunkter på innehåll och 
stavning)  

möten mellan människor 

minska trafiken Informera på hemsidan om 
begångna bostadsinbrott 

vara öppen mot andra 
människor 

Begränsa hastighet och framkomlighet resurser arbeta mot 
"bråttomsamhälle" och ta 
tid för varandra 

bättre kommunikationer fler poliser lära känna andra, prata med 
varandra 

Bättre möjlighet till parkering vid Mörby 
Centrum (infartsparkering) 

närhetsprincip vara trevliga mot varandra 

parkeringshus lokal polisstation i 
Danderyd, Synd att 
polisstationen är i Täby...det 
ger en negativ känsla av 
ickenärvaro att polisen 
flyttat ihop med Täbypolisen 

Hälsa på varandra 

Minska otrygghet beträffande att barn ska 
ta skada i trafiken 

fler närpoliser 
(kvarterspoliser) 

Se snälla ut :D, ett leende 

Bevakning telefonnummer till polis 
med ansvar för Danderdy så 
man inte behöva ringa en 
central växel 

Se till att skapa 
mötesplatser för alla.  Den 
du träffar är du rädd om.  
Mycket aktivt starta 
fadderverksamhet för 
invandrare, flyktingar. 
Skapa forum där man kan 
lyssna in boendes 
möjligheter att bidra i 
samhället (läxhjälp, 
stödfamilj,  promenader 
med äldre osv osv), kreativa 
förslag på allt som berör 
området etc. 



bevakning av otrygga platser, exempelvis 
knutpunkten Danderyds sjukhus, T-bana, 
fredag-lördag kvällar och 
återvinningsstationer  

fokus trafik 

väktare, trygghetsvärdar med mera lösa brott  köra säkrare i trafiken, 
respekt för 
hastighetsbegränsningar, 
köra enligt trafikregler, 
tänka på att barn och 
bilister samsas på 
villavägarna 

fältarbetare fokus på brott som  stöld, 
misshandel och inbrott 

att organiserar sig, delta 
som volontär 

grannsamverkan och grannsamverkasbil Extra uppmärksamhet mot 
villor som byggs om 

föräldravandra 

kommunvärdar bättre fokus på inbrott köra grannsamverkansbil 

tillgänglighet - exempelvis trygghetsvärdar avhysa olovliga bosättningar delta som polisvolontär 

Trygghetsjour kontroll av bilar och 
personer som ser ut att ha 
illegitima ärenden 

samverkan polis, kommun 
och ideella föreningar 

Arbete med attityder kontroll av fordon, bilar som 
parkerar exvis på p-
förbudsdelen nere vid Calles 
Klimp under helger och 
kvällar 

bli volontär (det finns 
många organisationer som 
arbetar med trygghet på 
olika sätt, för äldre, för 
kvinnor, för män med mera) 

påverka attityden för brottsligheten - 
exempelvis i skola och i media, mer och 
annat arbete 

vara på plats snabbt (korta 
utryckningstider) 

nattvandrare 

förebyggande med ungdomar Arbeta mot 
ordningsstörning - här 
nämns människor som 
tigger 

ordna "gå hem från 
tunnelbanan-service" på 
kvällarna 

fältarbetare (här finns ett önskemål om 
att man kan vistas mer vid Sätra ängar) 

större fokus på kriminella 
ligor 

arbeta för Röda Korset 

öka personal som arbetar 
relationsskapande med ungdomar 

större fokus på organiserad 
brottslighet 

ta plats i roffentligt rum 

aktiviteter för ungdomar större fokus på missbruk röra sig ute, exempel:  
träna/springa även på 
kvällstid 



information i till elever och föräldrar i 
skolan, föreläsningar mot mobbing och 
liknande i skolorna 

följa upp personer som 
stökat 

vistelse i det offentliga 
rummet 

fritidsgårdar, börja tidigt med barnen, 
utöka öppettiderna 

arbeta mot hoten vid 
återvinningsstationer av 
personer som vill ha pengar 
för att "hjälpa till" 

prata med folk 

hjälp utsatta unga Avhys vid olovliga 
bosättningar 

 Promenera och cykla mera 

 satsa på ungdomarnas fritid ex sport, 
teater 

arbeta  mot nedskräpning 
och framkomlighetshinder 
(vid olovliga bosättningar 
och i samband med tiggeri) 

Uppmärksamhet och visa 
att man sett saker. Jag har 
från balkongen avbrutit 
bråk på gatan genom att 
ropa att jag kommer att 
ringa polisen. 

föräldravandrare (bör vara på många 
ställen, är ofta i Mörby Centrum tycker 
någon) 

Arbeta för personer som 
migrerat inom EU och inte 
har lov att upphålla sig i 
landet i mer än tre månader 
inte upphåller sig längre i 
landet. 

I samverkan med övrig 
aktörer se till att befolka 
kommunens platser - och 
bidra till en positiv 
programmering av 
platserna 

rutiner ta hjälp av privatpersoner Ökad närvaro av vuxna på 
kvällar och helger  

snabb åtgärd vid anmälan om 
felparkering, avställda bilar, dumpade 
bilar, läckande bilar 

utökat samarbete med 
Trygg i Danderyd och 
fältgruppen 

barn och unga 

snabbare åtgärder vid brister (belysning) samarbeta med 
larmbolagen 

hjälpas åt att hålla koll och 
kontroll på barn och 
ungdomar 

lyhördhet (om det är individer som ställer 
till problem) 

Volontärer ger trygghet vi vuxna ska synas i 
kommunen & vara goda 
förebilder 

bra med "Trygg i Danderyd" Informera kommunen om 
vilka utomhusmiljöer där 
det skett brott och be dem 
se över insyn på platsen och 
åtgärda belysning, 
beskärning av buskar och 
träd 

föräldrasamverkan 

samverkan förebyggande arbete utbildning och bildning 

begära fler poliser relationsskapande arbete till 
ungdomar, personal 

samarbeta med att utbilda 
människor att utveckla 
samhället och förebygga 
våld, omänsklighet mm 
samt förstärka polisens 
trygghet och stöd 



samarbeta med polisen se till att fråga personer om 
allt ser bra ut, särskilt tjejer 
som är ensamma på 
kvällarna 

Informera barn och 
ungdomar om hur de ska 
försöka minimera risker. 

samverkansavtal om trygghet utbildning av medborgarna i 
förebyggande syfte 

bra med studiecirkel för 
äldre om bedrägeri 

samarbeta med polisen så 
ordningsstadgar kan följas 

förebygg brott genom 
synlighet 

invånarna bör informeras 
om rätten till 
envarsingripande 

arbeta mot olovlig bosättning utskick till äldre om brott 
mot äldre - bedrägerityper - 
tillvägagångssätt - alltså en 
folder eller liknande om hur 
man värjer sig 

samverkan 

bommar på kommunal parkering  minska tröskel för att folk 
ska rapportera in 

Det viktigaste av allt är att 
polis kommun och 
lokalsamhälle och 
medborgaren har god 
samverkan kontakt och 
samarbete 

arbeta mot felparkering och avställda 
fordon (ex: parkering i Djursholms C) 

organisation samgå och samåka 

hindra obehöriga tillträde bätrre förmåner för poliser 
ger bättre polisarbete 

demokrati 

ID kontroll eller kod för tillgång till 
kommunala faciliteter 

om polisorganisationen är 
bra, då finns det inget att 
bekymra sig för 

rösta på rätt parti 

fundera på "gated communities" tillgänglighet företag 

Information och kommunikation vara tillgängliga för 
människorna 

vakter utanför butiker för 
att minska snatteri 

förbättrad information och 
kommunikation 

enkelt att anmäla något 
misstänkt 

Ansvarsfördelning 

Tips via kommunens webbplats så alla kan 
se problem och lösningar 

resultat Det bör ändå vara 
samhällets skyldighet att se 
till att människor är trygga i 
sin hemomgivning. 

information om trygghetsåtgärder på 
nätet och i brevlådan 

brott ska ge konsekvenser  Förebygg 

ge mer information på sociala medier fler uppklarade villainbrott "minska marknaden för 
brott", vara försiktig vid 
handel o.s.v 

Informera på hemsidan om begångna 
bostadsinbrott 

Uttryck för att man är nöjd 
med polisens arbete 

ge inte bidrag till personer 
som tigger 



dialog ("ställ frågor") jag tycker de redan gör ett 
bra jobb, fortsätt som ni gör 

 

Trygghetsplanering Inget vad jag vet, de 
kommer till plats när något 
sker vilket är deras 
huvudsakliga ansvar 

 

Trygghetsanalys och handlingsplan är glad att polisen mer ofta 
är i Mörby Centrum 

 

Bemötande Övervakningskameror  

känsla av att bli tagen på allvar med oro Bemötande  

Övervakningskameror många "snälla" poliser - o 
bestämda och förstående 

 

Jämlik fördelning av resurser till olika 
kommundelar 

Platser och tider för 
synlighet och närvaro 

 

Rörelsedetektorer, kanske uppkopplade 
till någon central,  om de aktiveras 
onormalt  

Mörby centrum  

kopplingstvång för hundar gator och torg  

Fler sommarjobb till ungdomar dag och sen kväll  

Information till unga i skolan, till 
föräldrar 

bland människor  

Subventionerad trygghet: otrygga platser  

 billigare larm (sådana man har om 
handleden) för äldre människor. Nu kostar 
det 240 kr i månaden och man drar sig för 
att skaffa det även om man känner att 
man skulle vara tryggare med ett sådant 
larm 

gångvägar och cykelvägar  

Säkerhetstjänster patrullera ej fasta tider för 
överraskningseffekt 

 

Arbete för god integration så nyanlända 
och tolerans från övriga 

Mörbyskogen  

arbeta för förbud mot tiggeri lönehelger  

undvik asylboenden, ta inte emot 
människor på flykt 

Patrullera inte endast de 
stora vägarna utan även 
privata bland annat 
Vintervägen, 
Föreningsvägen, Ringen och 
Ringbacken 

 

 nyår och valborg  

 Besök "ungdomsställen" 
som bussterminalen, 
terrassen vid busstorget 
Mörby C, Calles Klimp, 

 



bagerbet i Djursholm 

 vid kommungränser  

   

   

   

 


