Intresserad av att starta
Grannsamverkan?
Till er som är intresserade av att starta upp grannsamverkan
Ta först kontakt med grannarna för att höra om även de är intresserade av att gå med i
grannsamverkan. Det gör ni förslagsvis genom att lägga broschyr och informationsblad
om grannsamverkan i deras brevlådor.
Samtidigt skriver ni några rader om att ni vill ha grannsamverkan med en förfrågan om det
finns flera som är intresserade. De grannar som är intresserade ombeds skriva sitt namn,
adress, mobilnummer och e-postadress på papperet och lägga det i avsändarens brevlåda.
När det gäller grannsamverkan, kontakta polisen på följande e-postadress:
grannsamverkan.jamtland@polisen.se
Sänd gärna ett e-brev om ni har några frågor eller om ni vill ha broschyrer och informationsblad och ange hur många exemplar. Därefter lägger vi ut beställt material i receptionen på
polishuset som ni kan hämta vid tillfälle.
Skyltar
När ni bestämt er för att starta grannsamverkan i ert område tar ni kontakt med Polisen på
ovanstående e-postadress för utlämnande av skyltar och mera information till de nya
kontaktombuden.
Informationsträff
Om ni ingår i ex. en bostadsrättsförening, hyresgästförening, vägsamfällighetsförening eller
ett byalag kan vi komma till er, i mån om tid, och berätta om hur man startar grannsamverkan.
Ett bra tillfälle för en träff kan exempelvis vara vid ett årsmöte.
Med vänlig hälsning
Grannsamverkan i Jämtland

Fakta om Grannsamverkan i Jämtlands län
Polisen i Jämtland har sedan hösten 2010 arbetat med att starta upp grannsamverkan tillsammans med andra
samverkanspartners.
Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det
handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.
Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma
på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

