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KORT OM TRYGGHETSVANDRINGAR

• Syftet med trygghetsvandringar är att kommunen, polisen, 
fastighetsägare och boende ska träffas och prata om hur området 
kan bli tryggare och mer trivsamt.

• Under en trygghetsvandring går ni tillsammans runt i 
bostadsområdet och tittar på vilka platser som känns otrygga  
och hur de kan förändras. Man kan också gå till platser som  
känns trygga, och prata om varför de känns trygga.

• Genom att vara med och trygghetsvandra kan du hjälpa till att 
göra ditt område tryggare.
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Var med i en trygghetsvandring! Var med i en trygghetsvandring!

Det är viktigt att känna sig trygg och trivas där man bor. Människor  
ska kunna röra sig fritt och leva ett bra liv. Syftet med trygghetsvandringar  
är att göra förändringar så att området blir tryggare. 

Genom att vara med i en trygghetsvandring kan du hjälpa till att skapa  
meningsfulla möten, trivsamma miljöer och trygghet i ditt område.

Vill du vara med i en trygghetsvandring i ditt bostadsområde?  
Se kontaktuppgifter nedan.
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