Murtoja ja vahingontekoa vastaan
Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja:
Gigi Cederholm,
koordinaattori Trollhättanin kaupunki
Puhelin: 0520-49 79 77
Sähköpostiosoite:
gigi.cederholm@trollhattan.se

NAAPURIYHTEISTYÖ
Trollhättanissa

Vieraile myös kotisivullamme:
www.trollhattan.se/brottsforebyggande

Polisen
Trollhättan

Tausta

Osallistumisehdot:

Joka vuosi aivan liian monen perheen asuntoon murtaudutaan. Yli
puolet murroista tapahtuu omakotitaloihin. Yksi keino vähentää
riskiä joutumasta rikoksen uhriksi on käynnistää naapurivalvonta
omalla asuinalueellasi.

}

Trollhättanissa turvallisuutta lisäävä työ on asetettu etusijalle
ja tällä hetkellä on yli 150 aluetta, jossa rikoksia ehkäisevä
naapurivalvonta on käynnistetty. Tarkoituksena on ehkäistä
rikoksia ja parantaa turvallisuutta. Tämä saadaan aikaan
asukkaiden luomilla sosiaalisilla verkostoilla, tekemällä yhteistyötä,
tukemalla ja auttamalla naapureita.

}

Naapuriyhteistyö perustuu naapureiden luonnollisiin yhteyksiin
toistensa kanssa lisäämällä valppautta asuntojen ja niiden
ympäristön valvonnassa. Tämä vähentää edellytyksiä rikosten
tekemiselle ja lisää turvallisuutta ja viihtyisyyttä asuntoalueellasi.

Mitä voin tehdä itse

Kuinka toiminta käynnistetään?
Ota yhteyttä naapureihisi ja tutki onko kiinnostusta käynnistää
naapuriyhteistyöhanke. Sopivan kokoinen alue on esimerkiksi
kortteli/omakotialue tai asumisoikeusasuntoyhdistys/
tienhoitokunta. Kun olette päättäneet käynnistää hankkeen,
otatte yhteyttä tässä esitteessä mainittuun koordinaattoriin.
Sovimme tällöin sopivasta päivämäärästä, jolloin katsastamme
alueen yhdessä poliisin kanssa.
Naapuriyhteistyö on täysin maksutonta alueille, joilla se
käynnistetään.
On toivottavaa, että valitse pääyhteyshenkilön alueellenne ennen
alueen katsastusta.

Pääyhteyshenkilön tehtävät ovat:
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Laatia osanottajaluettelo alueen asukkaista.
Toimittaa luettelo Trollhättanin kaupungin koordinaattorille.
Katsastaa alue yhdessä poliisin kanssa ja määrätä kylttien
sijoituspaikat.
Valita yhteyshenkilö 10–20 taloutta käsittäville osa-alueille..
Jakaa tiedotusmateriaalia ja tarroja yhteyshenkilöille/asukkaille.
Pitää yhteyttä koordinaattoriin ja yhteyshenkilöihin.
Kertoa uusille asukkaille naapuriyhteistyöstä.
Ilmoittaa osanottajaluettelon muutokset koordinaattorille.
Osallistua mahdollisiin seurantakokouksiin ja vuosittaiseen
turvallisuusiltaan.
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Merkitset varkaudelle alttiin omaisuuden ja pidät luetteloa
omaisuudesta.
Valokuvat ja kuitit auttavat poliisia jäljittämään epäiltyjen
henkilöiden hallusta tavattua omaisuutta ja ne auttavat sinua
joutuessasi ottaman yhteyttä vakuutusyhtiöön.
Ilmoitat naapureille, pääyhteyshenkilölle ja/tai yhteyshenkilölle
mikäli olet matkoilla pitempään kuin viikon.
Säilytät arvoasiakirjat ja arvoesineet turvallisesti, älä säilytä niitä
siten, että ne näkyvät ikkunasta.
Ole yleisesti valppaana. Ota yhteys poliisiin, pääyhteyshenkilöön
ja /tai yhteyshenkilöön, jos havaitset jonkin epäkohdan.

Lukitse aina ulko-ovi, myös silloin kun olet kotosalla.
Käytä hyväksyttyjä lukkoja. Monet murrot tapahtuvat ikkunan,
terassin tai kellarinoven kautta.
Liitä ulkovaloihin liiketunnistimet ja asenna kiinteä ulkovalaistus.
Tee asunnosta asutun näköinen, käytä radion ja sisävalaistuksen
ajastimia.
Asenna ikkunalukot, myös kellarin ikkunoihin.
Asenna hälytin.
Leikkaa pensasaidat ja varjostava kasvillisuus, jotta näkyvyys
puutarhaan paranee.
Säilytä työkaluja ja varusteita siten, että niitä ei voida käyttää
apuna murtautumisessa asuntoon. Ulkona säilytettävät tikapuut
tulee lukita.
Jätä puutarhaan leikkikaluja aivan kuin joku olisi ollut siellä
hiljattain ja tulisi kohta takaisin.
Jätä keittiö sellaiseksi kuin olisit vain tilapäisesti pois sieltä. Jätä
esineitä esille.
Kytke puhelin edelleen. Älä jätä puhelinvastaajaan viestiä, joka
kertoo sinun olevan poissa kotoa.

Mitä voin pyytää naapuria tekemään ollessasi matkoilla?
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Tyhjentämään postilaatikon.
Panemaan roskia roskasäiliöön.
Leikkaamaan ruohikon kesällä tai luomaan lumet pois talvella.
Pysäköimään autonsa minun pihalleni tai pysäköintipaikalleni.
Panemaan muistiin alueella liikkuvien epäilyttävien ajoneuvojen
rekisterinumerot.
Tekemään tarkastuskierroksen taloni ympärillä ja toteamaan, että
kaikki on OK.
Ripustamaan pyykkiä kuivaustelineeseen.

