
Motion till Stämma 

Utveda Samfällighetsförening 

Till föreningsstämman den 23 april 2017 

 

Motion angående Trygghetsvärd till Utveda 

 

Inom Utveda Samfällighetsförening har vi under flera år varit 

engagerade i Grannsamverkan. Detta arbete har fått bra respons men 

vi som är engagerade i Grannsamverkan har under senare år märkt att 

det skulle behövas förstärkning eftersom dels många hus är obebodda 

under årets mörkaste månader, dels att många känner sig otrygga och 

inte önskar komma ut till ett hus som haft inbrott. Det kan i detta 

sammanhang också betonas att Polisen inte heller har resurser att 

bevaka områden som Utveda i tillräcklig och önskvärd grad.    

Styrelsen har diskuterat att förstärka Grannsamverkansarbetet med en 

Trygghetsvärd. En Trygghetsvärd skulle kunna vara en person som är 

fast boende i området. Tanken är att denna(e) person skulle åka runt i 

området 1 gång/vardag och passera samtliga fastigheter, förslagsvis 

under den mest brottsutsatta tidsperioden under dagtid, från och med 

september till och med maj. Under sommarhalvåret är många bofasta 

mer eller mindre och då anser jag, som motionsställare, att denna 

tjänst inte behövs.  

Fördelarna med denna form av bevakning är att de som har dåliga 

avsikter 

• Ser att det är uppkört på vägarna på vintern 

• Märker att vi har övervakning 

• Rörelse i området avskräcker 

Det finns många fördelar med att ha en trygghetsvärd. Bland annat att  

• De boende känner sig trygga 



• Vid ev inbrott så upptäcks detta förhoppningsvis snabbt och 

skadorna kan minimeras 

 

En preliminär offertförfrågan ger vid handen att detta skulle innebära 

en kostnad på 9400 kronor/månad under perioden september-maj. 

Alltså drygt 400 kronor/år/fastighet.  

Under sommaren 2016 när jag hade funderat på detta med 

Trygghetsvärd prövade jag också mina tankar och idéer på flera 

boenden i området. Alla som jag talade med tyckte att idén var mycket 

bra och jag lovade då att jag, som Grannsamverkansansvarig, skullen 

utreda detta vidare. Därav denna motion.  

Jag önskar att stämman godkänner denna motion och låter styrelsen 

utreda motionen vidare. 

Margareta Svanström 

Motionär 

2017-02-14 

 

Svar från styrelsen; 

Styrelsen har behandlat denna fråga tidigare och då avböjt detta 

förslag. Styrelsen anser dock att idén som sådan kan vara bra, men att 

det är upp till varje fastighetsägare att värna om sin egen fastighets 

säkerhet. Samfällighetens ansvar, som styrelsen förvaltar, gäller 

samfälld egendom inte enskilda egendomar.  


