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TRYGGHET 
365 DAGAR OM ÅRET



Trygghetsgruppen i Gårdsten finns på plats 365 dagar 
om året. Ända fram till sena kvällen. Det ger resultat. 
Kurvan över brottslighet i området pekar brant neråt.

Låt oss först slå fast att Trygghetsgruppen och dess 
sex trygghetsvärdar är en del av bolaget Gårdstens- 
bostäder. De är heltidsanställda medarbetare som har 
lokal kännedom och bred kompetens. Därmed skapas 
förutsättningar att ge service av hög kvalitet till hyres-
gästerna i Gårdsten.

Om vi tar det från början så startades Trygghetsgrup-

pen år 2002 genom ett samarbete mellan Gårdstens-
bostäder och Storstadssatsningen som var ett statligt 
åtgärdspaket riktat till landets mest utsatta stadsdelar.

De första två åren finansierades arbetet inom ramen för 
samarbetet men sedan 2004 är det enbart Gårdstens-
bostäder som står för finansieringen.

När arbetet började var Gårdsten en otrygg stadsdel 
med många problem. Antalet anmälda brott låg över 
genomsnittet i Göteborg. På kvällarna fanns det nästan 
inga vuxna som rörde sig ute i stadsdelen.



– Ur trygghetssynpunkt var Gårdsten bland de säm-
sta bostadsområdena i Sverige. Människor kände sig 
mycket otrygga. Man vågade helt enkelt inte gå ut på 
kvällarna, säger Jehan Mansour som är säkerhets- och 
förvaltningschef på Gårdstensbostäder.

Syftet med Trygghetsgruppen är att skapa trivsel och 
trygghet för människorna i Gårdsten.

Från början var det följande arbetsuppgifter:
• Rondera i området 
• Följa Gårdstensbor från bussen 
•  Medla i konflikter och skapa nära kontakt med  

Gårdstensborna

Trygghetsgruppen har efter hand blivit ett begrepp i 
området. Man sitter inte på ett kontor och väntar på att 
något ska hända utan är synliga ute i området. Framför 
allt i Gårdstens centrum som är en viktig mötesplats. 

De boende har fått förtroende för Trygghetsgruppen 
som har god personkännedom och tilltalar hyresgäs-

terna vid namn när de möts. Samtalen förs hemma hos 
hyresgäster, på gården, i centrum eller på andra ställen 
– utan tidspress.

Man har samverkan med andra aktörer i området. Till ex-
empel polis, skola, räddningstjänst, föreningar, social- 
tjänst, stadsdelen och fritidsgården.

Synliga och tillgängliga
Arbetstiderna ger möjlighet att vara ute och träffa 
hyresgästerna. Man lyssnar på vad hyresgästerna har 
att säga och tar med sig deras åsikter och synpunkter.

Trygghetsgruppen tar sig även tid att prata med barn 
och ungdomar i lugn och ro. Sådant skapar förtroen-
de. Om en ruta krossas någonstans i stadsdelen så 
brukar gruppen snart veta vem som gjorde det.

Om det börjar hetta till mellan ungdomsgrupper i 
området så griper Trygghetsgruppen in och därmed 
går det inte så långt som till konflikt mellan grupper-
na. Synlighet, tillgänglighet och tillit är nyckelord i 
gruppens arbete.

TRYGGHETSGRUPPENS  
ARBETSTIDER:
Söndag-torsdag 15.30 – 23.00 

Fredag 12.30 – 00.30 

Lördag 15.30 – 00.30



Gårdstensbostäders samtalsstatistik är ett mått på 
att hyresgästerna har förtroende för medarbetarna i 
gruppen och den service de ger. Hyresgästerna väljer 
att ringa Trygghetsgruppen framför Gårdstens- 
bostäders jourtelefon till SOS Alarm. Under ett år 
rings det fyra gånger fler samtal till Trygghetsgruppen 
än till Gårdstensbostäders jourtelefon hos SOS Alarm.

Efter hand har gruppens arbete kunnat utvecklas och 
man utför idag fler tjänster för hyresgästerna. 

Trygghetsgruppen har ansvar för fastigheter och loka-
ler i Gårdsten på kvällstid. Alla händelser och tjänster 
rapporteras till respektive huschef. Eftersom särskild 
vikt läggs vid Gårdstens centrum är närvaron där 
mycket uppskattad av företagare och butiksägare.

– Det krävs hela tiden balans mellan service och 
trygghet. Vi är väldigt noga med att upprätthålla den 
balansen, säger Gårdstensbostäders vd Michael 
Pirosanto.

TRIVSEL OCH TRYGGHET



Trygghetsvandringar
På listan över Trygghetsgruppens arbetsuppgifter 
finns också ett antal trygghetsskapande åtgärder.

•  Inventering av belysningar inomhus och utomhus 
samt byte av trasiga lampor

•  Mopedinventering med dokumentering via foto och 
eventuellt registreringsnummer samt ramnummer. 
En stulen moped ska vara borta från området inom 
en vecka

•   Dessutom genomför Trygghetsgruppen åtgärder 
enligt SBA – Systematiskt Brandskyddsarbete.

En grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt 
trygghetsarbete är dialogen med hyresgästerna.

En gång om året inbjuds hyresgästerna att delta i trygg-
hetsvandringar och dessa brukar vara mycket välbesök-
ta. Det börjar med ett informationsmöte och sedan delas 
hyresgästerna in i grupper som går runt i området.

Eventuella otrygga platser identifieras och förslag 
på åtgärder gås igenom. Hyresgästernas önskemål 
protokollförs och de åtgärder som krävs utförs av 
Gårdstensbostäder så snabbt som möjligt.

En gång om året inbjuds hyresgästerna till en trygg-
hetsmässa där också representanter för polis, SDF 
Angered, fritidsgården, räddningstjänst, skola och 
andra aktörer finns på plats. Vid dessa mässor ger 
Gårdstensbostäder en återkoppling och informerar om 
de åtgärder som vidtagits efter trygghetsvandringarna.

Bred kompetens
Trygghetsgruppens anställda har bred kompetens.  
Det är helt nödvändigt. Inte minst när det gäller språk-
kunskaper. I Gårdsten är det 86 procent av hyres- 
gästerna som har utländsk bakgrund. Av eleverna i 
Gårdstensskolan har 98 procent utländsk bakgrund. 
De som ingår i Trygghetsgruppen kan prata 8-10 
olika språk.



Gårdstensbostäder satsar på att utbilda personalen. 
Så gott som alla anställda har gått kursen Utveckling 
av Grupp och Ledare. UGL-kursen är ursprungligen 
framtagen av Försvarshögskolan men används sedan 
många år tillbaka också av aktörer utanför försvars-
makten. 

– Trygghetsgruppen hos Gårdstensbostäder är en 
utsatt grupp som gör ett fantastiskt arbete. De behö-
ver få professionellt stöd och det får dom, säger Jarl 
Silverberg, tidigare universitetsadjunkt i psykologi vid 
Försvarshögskola, som varit med och utbildat per-
sonal hos Gårdstensbostäder ända sedan starten av 
bolaget.

– Det är inte bara att starta en Trygghetsgrupp och  
tro att allt löser sig. Så enkelt är det inte. Det gäller 
också att ge dem nödvändiga resurser och stöd,  
förklarar Jarl Silverberg.

Investera i trygghet
Stadsdelen Gårdsten har genomgått en närmast dra-
matisk och positiv förändring. Alla företagets lägen-
heter är uthyrda, ett 50-tal nya företag har etablerat 
sig och byggare står på rad för att få uppföra bostäder 
i stadsdelen.

En mycket viktig faktor som bäddat för framgångarna 
är minskningen av brottsligheten.

År 1997 när Gårdstensbostäder bildades hade man 
194 anmälda brott per tusen invånare. Det var högre 
än genomsnittet för hela Göteborg. Det målmedvetna 
arbetet har gjort att kurvan över anmälda brott pekar 
brant neråt. Nu är siffran 80 anmälda brott per tusen 
invånare. Långt under genomsnittet i Göteborg.

– Om kurvan pekat åt andra hållet hade vi inte fått hit 
några företag och inte en enda byggare hade velat sat-
sa i Gårdsten. Trygghetsarbete är en bra investering, 
konstaterar Gårdstensbostäders vd Michael Pirosanto.
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Foto: Anna von Brömssen



Gårdstensbostäder AB, Box 4, 424 21 Angered. Tel: 031-332 60 00
Besöksadress: Kastanjgården 3. gbg@gardstensbostader.se
www.gardstensbostader.se




