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Informations- och trygghetspunkter
Den bästa trygghetspunkten för friska människor är ofta i den egna bostaden, även
om den skulle bli lite kallare än vad man är van vid. Men för att stärka upp för
kommunens invånare i händelse av kris, så har kommunen informations- och
trygghetspunkter.
En informations- och trygghetspunkt är en plats dit allmänheten kan vända sig vid
större kriser i samhället, som exempelvis vid omfattande elavbrott eller avbrott i
dricksvattenförsörjningen. På platsen kan man värma sig och få information om
händelsen, och i vissa fall finns det även möjlighet till enklare måltider, duscha och
övernatta. Det är också möjligt att larma polis, ambulans och räddningstjänst.
Kommunens centrala krisledning säkerställer att aktuell och korrekt information
kommer ut till de olika platserna, som bemannas av kommunal personal. Vid behov
kan kommunen aktivera Frivilliga resursgruppen, FRG. FRG leds av kommunens
krisledningsorganisation, de frivilliga är utbildade och har övat för uppgiften.
I Trelleborgs kommun finns det 14 stycken informations- och trygghetspunkter.
Det är beroende på vad det är för händelse samt omfattningen på händelsen som
avgör vilka platser som öppnas upp. Kommunens krisstödsorganisation kan för sitt
uppdrag också nyttja de utpekade lokalerna.
Kommunikation till och från informations- och trygghetspunkterna säkerställs
genom en kommunikationsradio som komplement till befintlig telefon.
Vid störning i dricksvattenförsörjningen kommer kommunen på informations- och
trygghetspunkter informera om var nödvatten finns, samt i nära anslutning placera
ut nödvattentankar. Nödvatten kan vara en prioritet för verksamheten på aktuella
platsen.

Var finns din närmsta informations- och trygghetspunkt?
1. Fågelbäckskolan
Lägesbeskrivning: Skolan
Besöksadress: Västra Ringvägen 8

Kommunledningsförvaltningen
E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se
Webb www.trelleborg.se

Besöksadress Algatan 13
Postadress 231 83 Trelleborg
Telefon 0410-73 30 00

Fakturaadress
Box 173
Org.nr 212000-1199

2 (3)

2. Västervångskolan
Lägesbeskrivning: Matsal
Besöksadress: Virkesvägen 2

3. Söderslättsgymnasiet S:t Nicolai
Lägesbeskrivning: Matsal, ingång från norr
Besöksadress: St Nicolai Plan, Nygatan 3

4. Söderslättshallen
Lägesbeskrivning: Södra foajén
Besöksadress: Klörupsvägen 48

5. Parken-kultur och konferenscenter
Lägesbeskrivning: Stora entrén
Besöksadress: Norregatan 46

6. AKKA Servicecenter
Besöksadress: Frans Malmrosgatan 55

7. Pilvallskolan
Besöksadress: Allmogevägen 3

8. Serresjöskolan
Lägesbeskrivning: Gymnastiksalen
Besöksadress: Orkidévägen 2

9. Skegrie Skola
Lägesbeskrivning: Huvudentrén
Besöksadress: Skegrie Stationsväg 17

10. Västra Alstad skola
Lägesbeskrivning: Matsal
Besöksadress: Byavägen 4

11. Väståkraskolan
Lägesbeskrivning: Matsalen ok
Besöksadress: Landsvägen
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12. Klagstorps skola
Lägesbeskrivning: Huvudentré
Besöksadress: Nils Perssons väg 3

13. Smygeskolan
Lägesbeskrivning: Matsal
Besöksadress: Västanvägen 3

14. Villa Skateholm
Lägesbeskrivning: Samlingslokal
Besöksadress: Äppelrosvägen 10

