
 

 

 

 

 

 

TRYGG GRANNE  

Om grannar och närboende håller ihop och är uppmärksamma kring sitt boende och 
omgivning, så ökar säkerheten och sannolikheten för inbrott, stölder och skadegörelse 
sjunker.  

Tryggheten ökar och besökare i avsikt att stjäla, angripa gamla, barn och göra oss allmänt 
osäkra, kommer att analysera risken och avstå - eftersom 
risken är hög för att de blir iaktagna och själva få problem. 

 
Uppgifter från fd. tjuvar och gärningsmän uppger att de avstår 
och väljer annat område – till 95% - om de finner att grannarna 
samverkar..! 

Man skyltar upp och berättar att ”vi är aktiva och ställer upp 
för varandra” – var och en.. 

Tanken är att grannar, vänner och liknande tar emot 
informationen i samband med larm, brandlarm, bilder och 
positioner från GPS-spårare samtidigt som du själv gör det – i 
mobilen. Det är ju inte alltid du själv har möjlighet att ta emot 
informationen i samband med larm på resor, event av olika slag 
osv. 

Tecknar du ner en åtgärdsplan med dina kontakter så har du en backup skräddarsydd för din 
situation som blir oerhört effektiv, snabbare och betydligt billigare än en larmcentral. 

 

Krypterad kommunikation i ett nätverk är tryggare än kommunikation via 
sociala medier som kan leda till att viktig information hamnar i fel händer.. 

En förutsättning för att grannsamverkan ska fungera bra är att kommunikationen mellan 
grannar kan ske på ett enkelt och säkert sätt. 

 

Coyards 

 Snabbt aktivera och organisera en grupp personer. 

 Enkelt kommunicera med en eller flera personer utan att ha deras kontaktuppgifter. 

 Underlätta det administrativa arbetet med samverkan om du är ansvarig för en 

samverkangrupp, samfällighet, bostadsrättsförening eller hyresgästförening etc. 

 Skicka meddelande om akut hjälp; brott pågår, rädd, sjuk eller brand ( kontakta först 

112  ) 

 Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, 

naturskada etc. 

 Skapa en kalenderhändelse som utvalda personer kan se i sina kalendrar; bortrest, 

städdag, besök av hantverkare, avstängt vatten, klubb- och föreningsmöte, 

styrelsemöte etc. 



 Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden 

 Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, 

naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala 

kommun 

 Skapa checklistor – Ex. vad ska fixas innan man ska resa bort, stänga landet etc. 

 Öka effekten av en eventuell larminstallation genom att snabbt informera en eller 

flera grupper om vems larm som aktiverats och om det är falskt eller inte. 

 

Nu sker all kommunikation direkt, när det händer, med åtgärder enligt 
överenskommelse - tryggt och snabbt. 

  

Brinner det ?  Som granne vet du, du har fått informationen och bilder - du ser vad som 
hänt och kan ringa brandkår och övrig räddningstjänst 

Är det inbrott ?  Som granne vet du, du har fått informationen och bilder - du ser vad som 
händer och kan handla enligt uppgjord åtgärdsplan. Öka effekten med att snabbt informera 
en eller flera i gruppen.. 

 

Är det inbrott ?  Nej det är Pelle som glömt larma av, du ser att det är 
Pelle och kan gå över och höra om allt är OK, samt kontakta 

Pelles mamma om att allt är OK ! 

SOS-nödlarm ?  Som granne får du ett SMS med 
kartbild och position - det är Pelles farfar som tagit en 
promenad och behöver hjälp... Öka effekten med att 
informera gruppen i Coyards om var Pelles farfar 
befinner sig. Snabb insats och hög trygghet. 

 

 

Rörelselarm ?  Som granne vet du att grannens traktor, bil eller liknande börjat röra på sig och 
du kan ringa grannen som råkar vara bortrest - för att tillsammans göra upp en plan för att 
hitta traktorn. Polisen och gruppen är också intresserad... 

"Skum bil" !  Som granne kan du enkelt förse dina grannar med aktuell information. 
Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse, läckage, naturskada etc. 

  

I villaområden och områden där bostäderna ligger tätt är det inte så komplicerat att ha koll på 
sina grannars bostad. På landet, utanför städerna där bostäder, gårdar och företag ligger mer 
utspridda så kan det vara svårare att hålla uppsikt.. 

Vår teknik gör det möjligt att samverka och öka tryggheten i samband med resa, promenader, 
ridturer, utflykter och annat där det är lämpligt att samarbeta grannar emellan.. Tekniken 
kommunicerar enligt dina uppsatta direktiv. 

Ytterligare information om hur Coyards fungerar hittar du här ! 

Du förändrar din egen situation samtidigt som du står upp för dina grannar. Är du intresserad 
så kontaktar du oss, vi berättar mer. 
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