Grannsamverkan
Minskar brott och störningar i våra
bostadsområden!
Grannsamverkan är ett nationellt koncept där polisen är motor med hjälp av andra
samverkanspartners, se nedan.
I Jämtlands län har vi arbetat med grannsamverkan sedan hösten 2010 och våra ledord är
Trygghet och Säkerhet samt att det i första hand ska vara Brottsförebyggande.
Grannsamverkan organiseras genom att ett huvudkontaktombud för bostadsområdet eller
föreningen utses och håller kontakten med polisen. Till huvudkontaktombudet utses ett
eller flera kontaktombud, vilka har ansvar för cirka 10 - 12 hushåll vardera i villaområden
och kanske något fler i ett flerfamiljshus. Kontaktombuden gör egna mail och sms-grupper
över sina grannar dit de sänder all information som kommer från polisen.
Informationen som går ut från polisen till grannsamverkan består av ett veckobrev som vi kallar
”Grannklockisar”, som skickas ut från e-postadress grannsamverkan.jamtland@polisen.se samt
sms som LKC (länskommunikationscentralen) skickar ut efter beslut av vakthavande befäl.
Sms-tjänsten hjälper oss att snabbt få ut information i form av varningar men också för att få
hjälp genom tips och iakttagelser. Tjänsten används endast vid akuta tillfällen, till exempel under pågående brott. När vi sänder ett sms till grannsamverkan innehåller det ett direktnummer
till LKC och via det numret får vi i dag in en mängd tips vilket har lett till ett flertal gripanden.
Varför skall vi då Grannsamverka?
Tillsammans bygger vi sociala nätverk och effekten av det är att engagemanget och den sociala
gemenskapen ökar i området.

Polisen i samarbete med:
Stöldskyddsföreningen, Försäkringsbolag, Villaägarna
och Brandskyddsföreningen samt Mobilisering mot droger
(Polisen, länets kommuner, Lanstinget, Länsstyrelsen,
Regionförbundet, Trafikverket, frivilligorganisationer)

Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man själv
kan göra för att förebygga den. Den brottsförebyggande informationen är viktig i vårt arbete
och vi lägger stor vikt vid att informera om hur den typiska inbrottstjuven arbetar, vad man
tillgriper samt hur man bereder sig tillträde till bostäderna. Vi samverkar mycket med Stöldskyddsföreningen vad gäller information som går ut om lås och larm samt hur man märker
stöldbegärlig egendom.
Grannsamverkan är en metod som ger effekt och forskning visar att brottsligheten minskar.
Undersökningar visar även att potentiella gärningspersoner är mera försiktiga eller helst undviker områden där grannsamverkan finns.
Om vi alla börjar med att vara allmänt vaksamma och kontaktar polisen när vi ser något som
är ”fel” samt meddelar grannar och kontaktombuden när vi reser bort, då är vi igång med
grannsamverkan. Kom ihåg att aldrig utsätta er själva eller andra för fara, gör en observation
från håll och ta kontakt med polisen!
Intresserad?
Om du är intresserad av att bli huvudkontaktombud eller kontaktombud för ditt bostadsområde, skicka in ditt namn, bostadsort, mobiltelefonnummer samt e-postadress till oss via grannsamverkans e-postadress. Därefter kontaktar vi dig!
Läs mer på:
www.stoldskyddsforeningen.se / www.samverkanmotbrott.nu / www.polisen.se

Tack för ditt intresse!
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Ansvarig för Grannsamverkan
E-post: grannsamverkan.jamtland@polisen.se
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