Nu behöver vi fler som ställer sig bakom

Att känna sig trygg i vardagen är viktig för oss alla.
Var och en kan ge förutsättningar för sina och andras barn att växa upp under
trygga förhållanden och utvecklas till ansvarstagande individer. Alla har rätt att
känna sig trygga! Nu tar vi nästa steg för att få fler att bidra.
Hemsidan Trygga Örebro:
En portal där vi samlar information och kunskap och där de företag som 		
bidrar ska få synas.
•

Genom att samla kunskap och information om trygghetsfrågor på ett ställe
blir det lättare att veta vart man ska vända sig i olika frågor. Därmed blir det
också lättare att förebygga brott och få fler att känna sig trygga. Hemsidan
ger tips och råd till dig som är företagare men också till dig som privatperson.

•

När media lyfter fram brottsstatistik med fokus på otrygghet vill vi vara en
motpol och erbjuda en mer nyanserad och korrekt bild. På hemsidan hittar
du enkelt statistik men även länkar för att du själv ska kunna ta fram den
brottsstatistik du vill veta mer om.

•

Örebro Universitet presenterar sin forskning och studier inom kriminologi.

•

Vi vet att det finns många som vill engagera sig, men som inte vet hur eller
var de ska börja. Gäller det trygghetsfrågor så erbjuder hemsidan t ex 		
information från Polisen om hur man blir volontär och vad det innebär.

•

Hemsidan utvecklas under tid och kommer att expandera med ytterligare
information. På sikt vill vi kunna erbjuda medlemmar och besökare av 		
hemsidan leverantörsprodukter och leverantörslösningar.

Trygghetsvandring:
Örebro skall upplevas som en säker och trygg kommun. Man vill minska våldsbrottsligheten och öka tryggheten. Problem ska uppmärksammas i miljön som kan
skapa otrygghet. Upptäcktsrisken ska öka för tänkbara gärningsmän. Trygghetsvandring genomförs i city med polisen, ordningsvakter, kommunen, fastighetsägare, näringsidkare, City Örebro samt politiker. Syftet är att åtgärda framkomna
brister. Det ska ske återrapportering till ÖreBRÅ från ansvariga när åtgärderna är
genomförda eller inte kommer att genomföras.
Trygghetstelefonen
Om du känner dig otrygg när du är utomhus sent på kvällar och nätter kan du
ringa Trygghetstelefonen på nummer 019-21 31 00, eller om du är teckenspråkig
kan du chatta med dem via Skype (trygghetstelefonen.orebro). Ett tips är att
spara numret i din telefon. Trygghetstelefonen erbjuder ”en vän i luren” tills du har
kommit fram till den plats du ska till, eller någonstans där du känner dig trygg. Men
det är inget larmnummer, så om du är i en akut situation ska du ringa 112.
Öppettider
Trygghetstelefonen är öppen fredagar och lördagar klockan 23–03, samt vid skolavslutningar, studentexamen, nyårsafton och valborgsmässoafton.
Ordningsvakter:
För att skapa en attraktiv och levande stadskärna dygnet runt är det viktigt att
erbjuda en trygg stadskärna även kvälls- och nattetid. Sedan 2010 har vi haft
möjlighet att stärka upp det förebyggande arbetet med ordningsvakter under
fre-/lördagsnätter i city. Rent konkret innebär detta att polisen ger tillstånd för bevakning med ordningsvakter över en begränsad geografisk yta under fastställda
tidpunkter. På det sättet förstärks polisens ordningshållning på allmän plats.
Näringslivet har tidigare ställt upp med de ekonomiska förutsättningarna för att vi
skulle kunna sjösätta detta projekt 2010. Kommunen har även de ställt upp med
ett lika stort stöd. Nu behöver vi få in nya resurser från näringslivet för att möjliggöra en fortsättning på detta. Vi vet att projektet har haft en positiv effekt på brottsstatistiken och hoppas därmed kunna fortsätta och förbättra resultatet än mer.
Alla anser att trygghet är viktigt, men ofta är det svårt att starta en kollektiv insats.
Detta omfattande samarbete, som Trygga Örebro utgör, är tänkt att fungera som
en plattform för privat och offentlig sektor där de båda parterna kan mötas och
skapa möjligheter för nya trygghetsprojekt. Viktiga projekt som redan borde finnas men som saknar färdig finansiering.
Vi är medvetna om att flera intressenter vill vara med i denna satsning men beroende på om man är privatperson, småföretagare eller representerar en organisation eller större företag erbjuder vi tre olika alternativ för våra samarbetspartners.

Det finns fyra nivåer för samverkan:
GULD: 25 000 kr/år
•
•
•
•
•
•

•

Din företagslogga på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla
samarbetspartners.
Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom
för egen marknadsföring.
Digitalt nyhetsbrev.
Inbjudan till möten med olika teman inom säkerhet/trygghetsområ det med
möjlighet att själv påverka vilka teman som ska presenteras.
Inbjudan till större trygghetsseminarium en gång per år.
Möjlighet att delta i brottsförebyggande rådets årliga trygghetsvandring till
sammans med politiker, chefstjänstemän, Polis samt övriga ledamöter i
ÖreBRÅ.
Årligt företagsbesök för brottsförebyggande tips och råd utifrån era behov/
önskemål.

SILVER, 15 000 kr/år
• Din företagslogga på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla
samarbetspartners.
• Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom
för egen marknadsföring.
• Digitalt nyhetsbrev.
• Inbjudan till möten med olika teman inom säkerhet/trygghetsområ det med
möjlighet att själv påverka vilka teman som ska presenteras.

BRONS, 7 500 kr/år
• Ditt företagsnamn på hemsidan tryggaorebro.se under förteckning över alla
samarbetspartners.
• Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till digitala dekaler/diplom
för egen marknadsföring.
• Digitalt nyhetsbrev.

STÖDMEDLEM, 2 500 kr/år
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Din företagslogga på hemsidan tryggaorebro.se

X

X

X

Dekal/diplom att sätta upp på företaget, tillgång till
digitala dekaler/diplom för egen marknadsföring.

X

X

X

Digitalt nyhetsbrev

X

X

Inbjudan till möten med olika teman inom
säkerhet/trygghetsområdet med möjlighet att
själv påverka vilka teman som ska presenteras.

X

X

Inbjudan till större trygghetsseminarium en gång
per år.

X		

Årligt företagsbesök för brottsförebyggande tips
och råd utifrån era behov/önskemål.

X

Möjlighet att delta i brottsförebyggande rådets
årliga trygghetsvandring tillsammans med
politiker, chefstjänstemän, Polis samt övriga
ledamöter i ÖreBRÅ.

För mer information, kontakta:

Patrik Wallin, ÖreBRÅ
Tfn 019-21 240 27
Mob 076-551 69 39
patrik.wallin@orebro.se

Stina Storm, vd, CityÖrebro
Tfn 019-10 24 90
Mob 076-836 24 90
stina@cityorebro.com

Mattias Lesnik, CityÖrebro
(Partnerskapsfrågor, annonser)
Tfn 019-10 24 90
Mob 073-544 14 16
mattias@cityorebro.com

Mikael Andersson, CityÖrebro
(Partnerskapsfrågor, annonser)		
Tfn 019-10 24 90
Mob 073-856 71 03
mikael@cityorebro.com

						

Detta avtal är upprättat mellan Centrumledningsbolaget i Örebro AB samt:

Företagsnamn:
Organisationsnr:
Kontaktperson:
E-post 1:
E post 2:
E post 3:
Besöksadress:
Fakturaadress:
Postadress:
Telefonnummer:
Mobilnummer:

Vi önskar följande medlemskap:
Guldmedlem

Silvermedlem

Bronsmedlem

Stödmedlem

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav vardera parten erhållit var sitt.
Avtalet gäller för ett kalenderår i taget och förlängs automatiskt om ej endera parten säger
upp avtalet senast tre månader före utträdet.

Örebro den

/

2016

Trygga Örebro
Sören Svensson / Örebro kommun

Örebro den

/

2016

Underskrift firmatecknare			

Namnförtydligande

