Kontakta mig om
du vill veta mer:
Gigi Cederholm
samordnare, Trollhättans Stad
telefon: 0520-49 79 77
e-post: gigi.cederholm@trollhattan.se
Titta även in på vår hemsida:
www.trollhattan.se/brottsforebyggande

Grannsamverkan i Trollhättan
MOT INBROTT OCH SKADOR

Bakgrund

Villkor för deltagande:

Varje år drabbas allt för många familjer av inbrott i sina bostäder. Mer än
hälften av inbrotten sker i villor. Ett sätt att minska risken att bli utsatt för
brott är att starta upp grannsamverkan i ditt eget bostadsområde.

Märka stöldbegärlig egendom samt föra inventarieförteckning. Fotografier
och kvitton hjälper Polisen att spåra gods som anträffas hos misstänkta
personer, samt hjälper dig i kontakten med försäkringsbolaget.
Meddela grannar, huvudkontakt- och/eller kontaktperson om du är bortrest.
Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt, undvik att
förvara dem synligt från fönstren.
Vara allmänt vaksam. Kontakta polisen, huvudkontakt- och/eller kontaktperson om man ser något som är “fel”.

I Trollhättan är det trygghetsskapande arbetet prioriterat och det finns för
närvarande närmare 200 Grannsamverkansområden. Syftet är att minska
brottsligheten och öka tryggheten.
Grannsamverkan bygger på att grannar håller en naturlig kontakt
med varandra och skärper vaksamheten i och kring sitt boende. Det minskar förutsättningarna för brott och ökar trygghet och trivsel i ditt bostadsområde.

Hur startar jag upp?
Ta kontakt med dina grannar och undersök intresset för att starta grannsamverkan. Lämplig storlek på ett område är ett kvarter/villaområde eller
en bostadsrättsförening/vägsamfällighet. När ni bestämt er för att starta
upp tar ni kontakt med samordnaren. Vi kommer då överens om ett lämpligt
datum för besiktning av området tillsammans med Polisen.
Grannsamverkan är helt kostnadsfritt. Det är önskvärt att ni utser en
huvudkontaktperson för ert område så att det är klart till besiktningen av
området.

Huvudkontaktpersonens uppgift är att:
Upprätta deltagarlista över boende i området.
Lämna deltagarlistan till samordnaren på Trollhättans Stad.
Besiktiga området tillsammans med polis och bestämma var skyltar ska sitta.
Utse kontaktpersoner för delområden med cirka 10–20 hushåll.
Fördela informationsmaterial och dekaler till kontaktpersoner/boende.
Hålla kontakten med samordnaren och kontaktpersoner.
Meddela nyinflyttade om grannsamverkan.
Meddela förändring i deltagarlistan till samordnaren.

Vad kan du göra själv?
Lås alltid ytterdörren, även när du är hemma.
Använd godkända lås. Många inbrott sker via fönster, altan- eller källardörr.
Koppla rörelsedetektorer till ytterlampor, samt installera fast ytterbelysning. Gör så att bostaden ser bebodd ut, använd timer på inomhusbelysning
och radio.
Installera fönsterlås, även till källarfönster.
Installera larm.
Klipp ner häckar och skymmande vegetation så att det blir bättre insyn i
trädgården.
Förvara redskap och verktyg så att de inte kan användas som hjälp att ta sig
in. Stegar bör vara fastlåsta om de förvaras utomhus.
Låt leksaker ligga i trädgården som om någon just varit där och snart kommer tillbaka.
Låt köket se ut som om du bara tillfälligt är borta. Låt lite saker stå framme.
Vidarekoppla telefonen. Ha inget meddelande på telefonsvararen som
säger att du inte är hemma.

Vad kan du be grannen göra när du är bortrest?
Ta in posten.
Lägga sopor i sopkärlet.
Klippa gräsmattan på sommaren eller skotta bort snö på vintern.
Parkera sin bil på din uppfart eller parkeringsplats.
Anteckna registreringsnummer på misstänkta bilar som kör runt i området.
Gå en runda runt huset och kolla att allt är OK.
Hänga tvätt på din torkvinda.

