NAAPURIYHTEISTYÖ Murtoja ja vahingontekoa vastaan
Trollhättanissa turvallisuutta lisäävä työ on asetettu etusijalle. Turvallisuus kuuluu ihmisen perustarpeisiin. Auta sen vuoksi meitä parantamaan turvallisuutta asuinalueellasi naapuriyhteistyön avulla
Naapuriyhteistyö on asuinalueen asukkaiden luoma sosiaalinen verkosto, jonka tarkoituksena on tehdä yhteistyötä, tukea ja auttaa toinen toistaan rikollisuuden vähentämiseksi ja perheiden ja omaisuuden turvallisuuden parantamiseksi. Naapuriyhteistyö on täysin vapaaehtoista ja maksutonta.
Menetelmä on ollut käytössä noin 40 vuotta, mutta sitä on tähän mennessä käytetty enimmäkseen rivitalo- ja omakotialueilla. Nyt on aika saada tähän muutos. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättanin
kaupunki ja Poliisi ovat naapuriyhteistyöpanostuksen takana Trollhättanin kerrostaloissa. Tarkoituksena on
muuttaa ”valitukset” ja tyytymättömyys toisten asuntojen ympäristöön, yhteisiin alueisiin ja lähialueeseen
rakentavaksi toiminnaksi.
Tutkimukset osoittavat useimpien vuokralaisten olevan tyytymättömiä sellaiseen mitä ihmiset heidän läheisyydessään, samassa rapussa tai samalla alueella aiheuttavat. Kaikkialla syytösten kohteena on ”joku”,
joka on vastuussa kaikista ikävistä tapahtumista. Joku muu saa ottaa vastuun ja ratkaista ongelmat. Usein
yhteiskunta tai kiinteistönomistaja joutuu puuttumaan asiaan, jolloin kustannukset tulevat viime kädessä
asukkaiden maksettaviksi.
Nykypäivän yhteiskunnassa, jossa eläminen on kallista, meidän itsemme pitäisi olla mukana tämän ”jonkun” jahtaamisessa. Me itse olemme ongelman omistajia. Jos siis opimme tuntemaan toisemme asuntoalueellamme, tämä ”joku” häviää ja meistä tulee sinut toistemme kanssa.

YHTEYSHENKILÖ:
Gigi Cederholm, koordinator Trollhättans stad, 0520-49 79 77, gigi.cederholm@trollhattan.se

”Naapuriyhteistyö auttaa luomaan turvallisuutta, koska opimme tuntemaan toisemme.
Olemme voineet rappukokousten avulla ottaa
selville asukkaitten intressit. Tämä on saanut
aikaan laajaa osallistumista asukkaiden
keskuudessa”
Vuokralaisyhdistys, Karlskrona

Näin naapuriyhteistyö toimii
MITEN KÄYNNISTYS TAPAHTUU?

•●

Ota yhteyttä naapureihisi ja tutki löytyykö kiinnostusta käynnistää naapuriyhteistyöhanke.

•

Kun olette päättäneet käynnistää hankkeen, otatte yhteyttä Trollhättanin kaupungin koordinaattoriin. Sovimme tällöin sopivasta päivämäärästä, jolloin katsastamme alueen yhdessä poliisin kanssa.

•

On toivottavaa, että valitsette alueellenne pääyhteyshenkilön ennen alueen katsastusta.

PÄÄYHTEYSHENKILÖN TEHTÄVÄT

•

Laatia osanottajaluettelo alueen asukkaista.

•

Toimittaa luettelo Trollhättanin kaupungin koordinaattorille.

•

Katsastaa alue yhdessä poliisin kanssa ja määrätä kylttien sijoituspaikat.

•

Jakaa tiedotusmateriaalia ja tarroja yhteyshenkilöille/ asukkaille.

•●

Pitää yhteyttä koordinaattoriin ja osanottajiin.

•●

Kertoa uusille asukkaille naapuriyhteistyöstä.

•●

Ilmoittaa osanottajaluettelon muutokset koordinaattorille.

•●

Osallistua mahdollisiin seurantakokouksiin ja vuosittaiseen turvallisuusiltaan.

OSANOTTAJIEN TEHTÄVÄT

•●

Merkitä varkaudelle altis omaisuus ja pitää luetteloa omaisuudesta. Valokuvat ja kuitit auttavat poliisia jäljittämään epäiltyjen henkilöiden hallusta tavattua omaisuutta ja niistä on apua mikäli joudut
ottaman yhteyttä vakuutusyhtiöön.

•●

Ilmoittaa naapureille, pääyhteyshenkilölle ja/tai yhteyshenkilölle mikäli on matkoilla pitempään
kuin viikon.

•

Säilyttää arvoasiakirjat ja arvoesineet turvallisesti siten, että niitä ei voi nähdä katsomalla sisään
ikkunasta.

•

Olla yleisesti valppaana. Ota yhteys poliisiin, pääyhteyshenkilöön ja /tai yhteyshenkilöön, jos havaitset jonkin epäkohdan.

•

Ota aina yhteys poliisiin, jos epäilet rikosta.

MITÄ VOIN TEHDÄ ITSE?

TIEDOT JA YHTEYSTIEDOT:

•

Lukitse aina ulko-ovi, myös silloin kun olet kotosalla.

•

Tee asunnosta asutun näköinen, käytä radion ja sisävalaistuksen ajastimia.

trollhattan.se/brottsforebyggande

•

Asenna hälytin.

•

Kytke puhelin edelleen. Älä jätä puhelinvastaajaan
viestiä, joka kertoo sinun olevan poissa kotoa.

•

Pyydä joku valvomaan asuntoasi ollessasi matkoilla.

Gigi Cederholm,
koordinator Trollhättans stad,
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

