Varför Grannsamverkan i Mystängen?
• Brottsstatistik för Norra Hisingen där Mystängen ingår visar att området placerar sig högt på ”brottslistan” och
lågt på ”trygghetslistan”. Mystängen är dock ett undantag i området och är i dagläget en lugn och trygg del
av Norra Hisingen men i farlig närhet till ”stora problemområden”.
• Av den anledningen har 8 volontärer boende i Mystängen avsikten att arbeta proaktivt genom att starta upp
Grannsamverkan tillsammans med Kommunpolis Håkan Bredinge.
• Vi har haft ett Grannsamverkan-möte med ”våran” Polis Håkan 1 okt. och delat in Mystängen i 7 områden
med kontaktombud i varje område (se karta längre ner). Vid uppstart av städdagen 13 okt kommer vi att ha
en kortare information / presentation vilka vi är och vad vi gjort fram till nu. Vi kommer också på städdagen
ha tillgång till ett antal grannsamverkan-skyltar att placera ut i området, något som kan vara en lämplig
uppgift för en mindre grupp på städdagen.
• Det finns 7 kontaktombud (se lista längre ner) i området som ni förhoppningsvis tar kontakt med eller blir
kontaktade av under hösten för diskussion om hur ni inom er lilla grupp kan arbeta tillsammans.
• Grannsamverkan är självklart helt frivilligt, hur mycket man engagerar sig är upp till var och en. Målet är att
bilda gemensamheter, skapa trygghet, tillförsikt och tillsammans planera hur man agerar för att försvåra för
brottsligheten i Mystängen. Då ingen gemensam brottförebyggande verksamhet varit aktuell i området sedan
byggnationen 1994 blir allting vi gör tillsammans bara positivt. Det behöver inte vara krångligt, sunt förnuft
och engagemang räcker som alltid väldigt långt. Grannsamverkan kanske också bidrar till än mer
gemensamhet och intresse för städdagar / årsmöte om vi hittar brottsförebyggande åtgärder som vi ev. kan
genomföra tillsammans på t.ex. städdagar. Tänkvärt är att upplysta och öppna ytor utan ”gömställe” är bland
det värsta ”ljusskygga individer” kan tänka sig.
• Det finns mycket information om grannsamverkan på nätet www.samverkanmotbrott.se.
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Mystängens Grannsamverkan
Kontaktombud / samordnare: Göran Levin nr 40 tel: 0760-460 420

• Område 1 husnr: 50,51,52,53,54,55,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83
Kontaktombud: Erik Johansson nr 74 tel: 0708-774707

• Område 2 husnr: 1,2,15,16,41,42,43,44,45,46,47,48
Kontaktombud: Robert Andersson nr 47 tel: 0736-598726

• Område 3 husnr: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Kontaktombud: Gert Erixon nr 8 tel: 0703-255519

• Område 4 husnr: 64,65,66,67,68,69,70,71,

Kontaktombud: Sune Martinsson nr 64 tel: 0702-581680

• Område 5 husnr: 56,57,58,59,60,61,62,63,72,73

Kontaktombud: Lisbeth Christensson nr 60 tel: 0733-502999

• Område 6 husnr: 17,18,19,20,33,34,35,36,37,38,39,40
Kontaktombud: Markku Turja nr 39 tel: 0766-338402

• Område 7 husnr: 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32
Kontaktombud: Sandra Henriksson nr 32 tel: 0722-314027

• Kontaktman Polisen: Håkan Bredinge
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Grannsamverkan Hisingen
Håkan Bredinge, LPO Hisingen
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Alla brott Kärra
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Gerrebacka alla brott
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Inbrott, stöld av motorfordon, cykel
Gerrebacka
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Bakgrund
Grannsamverkan, som vi tillämpar den idag, startade på 1970-talet i
Seattle, USA.
Bakgrunden var att ett bostadsområde drabbats av en inbrottsvåg som
polisen med traditionella metoder inte kunde komma tillrätta med.
Grannsamverkan har idag en stor spridning över världen och i Sverige
där den första Grannsamverkan startades 1985 i Linköping.
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SYFTE & MÅL
Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet
genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig,
vilket avskräcker och försvårar för tjuven.
Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.
Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler
aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag
eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan.
Polis har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll
och är en länk mellan polis/kommun och de boende.
Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvudkontaktombud som då är länk mellan
polis och kontaktombuden.
Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende
som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.
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METOD
• Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO)
genomfört av Grannsamverkans effekter är klar. Resultatet
är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en
genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i
Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i
kontrollområden.
• Utvärderingen visar även på andra positiva effekter som en
minskning av tillgreppsbrott i Grannsamverkansområden
och en ökning av antal gripanden av Polisen i
Grannsamverkanområden i jämförelse med
kontrollområden.
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PRAKTISK TIPS
Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det
grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden
eller i flerfamiljshus. Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än
några dagar).
• Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
• Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar
brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
• Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
• Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.
• Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och
tillbaka några gånger på infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.
• Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er tomt då och då så att
huset ser bebott ut.
• Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda dem till att
krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
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• Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.
• Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.
• Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge.
Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).
• Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.
• Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och
disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta.
Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
• För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg.
1. FÖNSTER & DÖRRAR
2. YTTERDÖRR
3. VÄRDEFÖRVARING
Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm.
Dessutom rekommenderar vi även märkning och registrering av värdeföremål.
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Inventeringslista
Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika
stöldskyddsregister på marknaden alternativt göra en egen inventarielista som
du kompletterar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga
föremål.
Förvara inventarielistan och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i
bankfacket om du inte lägger dem i ett register.
Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag
om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand. Se också till att ha
värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål.
Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats.
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SPRIDA INFORMATIONEN
En viktig del inom Grannsamverkan är att information om brott sprids från Polisen till dig som kontaktperson och vidare
ut till de boende. Idag finns en rad olika kanaler för hur man kan sprida information. Men det är viktigt att komma ihåg att
inga elektroniska hjälpmedel ersätter det fysiska mötet mellan grannar och rörelse i området.
Exempel på sådana kanaler är:
• Brev/lapp i brevlåda
• Anslag på gemensamma anslagsplatser
• Maillistor
• SMS-listor
• Sociala medier
• Appar
Varje Grannsamverkansområde väljer själva hur informationen ska spridas. För att nå bästa resultat bör man tänka på
följande innan man väljer kanal:
• Kan alla boende nås av samma kanal? Om inte bör man använda flera kommunikationssätt.
• Vilken typ av information ska vi delge via kanalen? Tänk på att viss information kan vara känslig och inte bör spridas
till fler än nödvändigt.
• Det är viktigt att det finns någon som ansvarar för informationen och kan se till att kanalen är ren från exempelvis
kränkningar och förtal och som kan ta bort användare som bryter mot regler. Vidare bör man i sin grupp komma
överens om ifall det ska vara ok eller inte med reklam i kanalen. Skriv ut och meddela vem som är ansvarig i ert
område.
• Hur säker är kanalen? Kan obehöriga nå informationen? Man bör säkerställa att kanalen man kommunicerar genom
är säker så att inga obehöriga nås av information om personuppgifter eller vem som är bortrest etc. För denna typ av
information bör man använda andra kanaler.
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samverkanmotbrott.se
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Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112.
Tips om brott lämnas till Polisen på telefon 114 14.
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Finansiärer och samarbetspartners
Bakom Grannsamverkankonceptet står Samverkan mot brott som är en organisation
bestående av.
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