GRANNSAMVERKAN Mot inbrott och skador
I Trollhättan är det trygghetsskapande arbetet prioriterat. Trygghet hör till
människans mest grundläggande behov. Så hjälp oss att hjälpa er att skapa ökad trygghet där ni bor genom grannsamverkan.
Grannsamverkan är ett socialt nätverk som skapas av de boende i ett område med syfte att samarbeta, stödja och hjälpa varandra för att minska brottsligheten och öka tryggheten för familj och ägodelar.
Grannsamverkan är helt frivillig och gratis.
Metoden har använts i omkring 40 år, men har hittills mestadels funnits bland radhus och villor. Nu är
det dags att ändra på det. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag, Trollhättans Stad och Polisen står bakom
denna satsning på grannsamverkan i flerfamiljshus i Trollhättan. Konsten är att omvandla ”gnäll” och
missnöje kring varandras bostäder, gemensamma ytor och närområdet till konstruktiv handling.
Undersökningar visar att vad de flesta hyresgäster är missnöjda med är sådant som orsakas av människor
i deras närhet, som bor i samma trappuppgång eller i samma område. Överallt skyller man på ”någon” som är ansvarig för allt elände som händer. Någon annan får ta ansvar och lösa problemen. Det
blir ofta samhället eller fastighetsägaren som får gripa in och kostnaderna studsar då tillbaka till dig.
I dagens samhälle, då det är dyrt att leva, borde vi själva vara med och jaga efter ”någon”. Det är vi själva
som äger problemet. Så om vi lär känna varandra i vårt bostadsområde försvinner ”någon” och vi blir du
med varandra.

KONTAKT:
Gigi Cederholm, samordnare Grannsamverkan Trollhättan, telefon 0520-49 79 77, e-post
gigi.cederholm@trollhattan.se

”Grannsamverkan hjälper till att skapa trygghet
eftersom man lär känna varandra. Genom trapphusträffarna har vi kunnat fånga upp och tagit vara på
de boendes intressen. Det har skapat ett stort engagemang bland de boende.”
Hyresgästförening, Karlskrona

Så fungerar grannsamverkan
HUR STARTAR JAG UPP?

•

Ta kontakt med dina grannar och undersök hur stort intresset är att starta ett grannsamverkansprojekt.

•

När ni bestämt er för att starta upp tar ni kontakt med samordnaren vid Trollhättans Stad. Vi kommer då
överens om ett lämpligt datum för besiktning av området tillsammans med polisen.

•

Det är önskvärt att ni utser en huvudkontaktperson för ert område så att detta är klart till besiktningen av
området.

HUVUDKONTAKTPERSONERS UPPGIFT

•

Upprätta deltagarlista över boende i området.

•

Lämna deltagarlistan till samordnaren på Trollhättans Stad.

•

Besiktiga området tillsammans med polis och bestäm var skyltar ska sitta.

•

Fördela informationsmaterial och dekaler till deltagarna.

•

Hålla kontakten med samordnaren och deltagarna.

•

Meddela nyinflyttade om grannsamverkan.

•

Meddela förändring i deltagarlistan till samordnaren.

•

Delta vid eventuella uppföljningsmöten och på den årliga trygghetskvällen.

DELTAGARNAS UPPGIFT

•

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 deltagare om man är bortrest mer än en vecka.

•

Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt, undvika att förvara dem synligt från
fönstren.

•

Vara allmänt vaksam. Kontakta polisen, huvudkontaktperson och/eller deltagare om man ser något
som är ”fel”.

•

Kontakta alltid polis vid misstanke om brott.

VAD KAN JAG GÖRA SJÄLV?

INFORMATION & KONTAKT:

•

Lås alltid ytterdörren, även när du är hemma.

•

Gör så att bostaden ser bebodd ut, använd timer på inomhusbelysning och radio.

trollhattan.se/brottsforebyggande

•

Installera larm.

•

Vidarekoppla telefonen. Ha inget meddelande på telefonsvararen
som säger att du inte är hemma.

•

Se till att någon tittar till bostaden då du är bortrest.

Gigi Cederholm,
samordnare Trollhättan stad,
0520-49 79 77
gigi.cederholm@trollhattan.se

