
Hej, 

Den senaste tiden har det varit en del inbrott och stölder i bostäder och båtar inom vårt område. 

Villaägarföreningen och vägföreningen har gemensamt diskuterat vad som kan göras för att stävja 
detta. Styrelserna kan verka för att vi som grannar kan hjälpas åt att motverka detta genom 
grannsamverkan.  

I ett första steg att få igång en snabb kommunikation mellan oss grannar så har vi anslutet oss till en 
app som heter Coyards. Appen är kostnadsfri. Ni kan ladda ned den på telefonen och/eller i er 
dator. Alla boende i området kan söka medlemskap i gruppen MVF/MV i appen som är vår 
gemensamma grupp. Medlemskap i gruppen är naturligtvis helt frivilligt och har inget med övrigt 
medlemskap i väg- eller villaägarförening att göra.   

Syft med denna app är att kunna påkalla uppmärksamhet när du upptäcker något som du tror är eller 
planering av pågående inbrott, stöld, skadegörelse eller brand inom vårt område. När du får ett 
meddelande är det meningen att du som medlem ska agera, kanske det räcker med att några 
grannar går ut och går en sväng eller att du går ut på tomten. Appen har fler möjligheter än dessa 
meddelanden men dessa ska inte användas i denna grupp. Larmknappen får inte användas till 
gruppen. Missbruk av appen kommer leda till avstängning från gruppen. 

Observera att appen inte har direktkontakt med polis och brandkår. Vid behov ring alltid 112 först vid 
akuta händelser! 

Vi kommer att jobba vidare med hur denna app ska användas och hur grannsamverkan ska fungera. 
Vi får återkomma med mer information när detta arbete är klart. 
 
Läs mer om appen på coyards.se! 
 
Gör så här: 
Ladda ner appen på din telefon och/eller dator 
Fyll i dina uppgifter samt skriv in din gatuadress på Övriga uppgifter. 
Sök upp gruppen MVF/MV och ansök om medlemskap. 
 
När du fått bekräftat medlemskap vill vi att du väljer att visa ditt telefonnummer, då gör du så här: 

Klicka Grupper i huvudmenyn. 
Klicka Mina grupper. 
Välj grupp. 
Klicka Mina inställningar. 
Välj Visa mitt telefonnummer. Klicka Spara 

Nu är du igång och vi kan hjälpas åt i dessa frågor! 


