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Nu finns en tjänst för oss som vet att trygghet skapas genom samverkan mellan grannar. Med Grannsamverkans 
principer som bas har vi tagit fram appen Trygve. Appen är utvecklad med stöd från Polis, grannsamverkansgrupper, 
myndigheter, fastighets- och försäkringsbolag. Den är gratis, utan reklam och har som enda syften att förebygga 
brottslighet och öka trivseln i våra närområden – allt för att er grannsamverkan skall fungera bättre. 

Så hjälper Trygve er att minska brottsligheten

Så här fungerar Trygve

Trygve - en app för samverkan mellan grannar

Så kommer du igång med Trygve
Tester visar att redan vid grupper bestående 
av 20 personer upplever merparten av 
användarna att tryggheten i området har 
ökat med Trygve. ’’

Trygve baseras på modern teknologi som redan finns i våra fickor. Direkt när du startar Trygve i din telefon 
ser du en karta med information, händelser och larm som rapporterats av andra användare. Du kan själv 
dela information och händelser i form av text, bilder och plats direkt på kartan. Du väljer då om det du 
delar ska skickas till närbelägna Trygveanvändare (publikt), eller bara medlemmarna i en grupp, som t.ex. en 
grannsamverkansgrupp. De som får meddelandet får ett pushmeddelande direkt i telefonen. Ni kan sedan 
kommunicera med varandra kring informationen eller händelsen. 

I Trygve finns även ett trygghetslarm som vid aktivering omedelbart skickar ett larm med position till 
närbelägna Trygve-användare. I Trygve är alla användare med i gemenskapen. Detta innebär att samverkan 
kan ske med grannar, men även genom personer som befinner sig på platsen, exempelvis en trafikskolebil. 

Ladda ner appen på App Store eller Google Play - sök på ‘Trygve’

Skapa en grupp i Trygve för ditt område.

Informera samtliga grannar om Trygve genom mail, anslagstavlor 
alternativt post i brevlådan. Kontakta Trygve för att få material att 
dela ut till grannar. Dessa inbjudna går sedan med i din Trygve-grupp.

Involvera Polisen och viktiga lokala organisationer i Trygve.

Samverka!
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Grannsamverkan minskar risken för inbrott med 26% enligt BRÅ. Det Trygve bidrar med är en kommunikationsplattform som gör 
grannsamverkan enklare och mer effektiv. Dessutom är Trygve en bra kanal att nå ut till helt nya användargrupper. 

Vid misstänkt inbrott kan samtliga grannar informeras direkt med text, bilder och plats på kartan. Grannar kan då agera genom att ansluta 
sig till platsen och samla vittnesuppgifter till Polisen.  

Trygghetslarmet ger möjlighet för personer att larma grannar under promenaden från bussen. I Trygve kan vi även enkelt sprida information 
till personer i området, exempelvis nästa grannsamverkansmöte eller information om pågående inbrottsvåg i grannkommunen.

Vandalism uppstår ofta genom berusade ungdomsgäng. Genom Trygve kan grannar informera varandra om stökiga situationer och då 
tillkalla andra vuxna, som genom sin närvaro skapar lugn på platsen.

Trygghet genom 
samverkan www.trygve.seTrygve

Vill du komma i kontakt med oss på Trygve? Maila kontakt@trygve.se


