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Skapa grupper
1. Namnge grupp
Vad heter just ert bostadsområde? Eller stadsdel? T.ex. “Trygvevägens grannsamverkan”
eller “Vi i Tryggaredal”.

2. Beskriv gruppen
Ange en beskrivning av gruppen. Skriv gärna något välkomnande som passar er grupp.
Exempel: “För boende inom **område** så vi kan informera varandra i trygghetsfrågor och
hjälpa om något händer. Håll god ton och ta hand om varandra / Lotta i Styrelsen”

3. Välj typ av grupp
Det finns tre typer av grupper som och ni väljer själva vad som passar er samverkan bäst.
Öppen innebär att alla som vill kan gå med och informationen är ofta av allmän karaktär. Kan
vara ett större område såsom en stadsdel eller by och brukar ge flest medlemmar.
Låst innebär att ansökan och godkännande sker innan medlemskap i gruppen. Vanligt i
grannsamverkan, byalag och bostadsrättsförening.
Privat innebär att gruppen ej är sökbar och nås endast via personlig inbjudan från
administratör. Används exempelvis mellan polis och butiksägare eller nära grannar.

4. Gruppbild och information
När gruppen är skapad kan du lägga till en gruppbild genom att navigera in till gruppen, klicka
på inställningar och sedan på gruppens ikon. Du kan även lägga till särskild gruppinformation
på webbversionen av Safeland på https://app.safe.land

5. Bjud in personer att samverka med
En grupp är så klart inget utan dess medlemmar. Det finns två tillvägagångssätt för att få med
personer i din grupp:
1. Dela och be personer gå med (eller ansöka till) din grupp.
Be personer att ladda ned Safeland från App Store / Google Play, och sedan hitta din grupp
genom att söka efter gruppnamnet. Är gruppen låst behöver du godkänna varje ansökan.
Detta fungerar tyvärr inte för privata grupper eftersom dessa ej är sökbara.

2. Bjud in personer direkt
Du kan även bjuda in medlemmar via e-post. Öppna gruppens inställningar och tryck på bjud
in medlemmar. Vill du bjuda in många samtidigt går det att klistra in en lista med
e-postadresser på https://app.safe.land.
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