Grannsamverkan
Inbjudan till Villaägare centralt i Hova för
att starta grannsamverkan i ditt område.
Folkhälsorådet i Gullspångs kommun inbjuder dig till ett
informationsmöte om Grannsamverkan för ökad Trygghet i kommunen.
När:
Plats:

tisdagen den 11 oktober kl. 18.00 – 20.30.
kommunhuset, sessionssalen, i Hova.

Program:


Välkommen och inledning

Kommunen



Information från Folkhälsorådet

Folkhälsorådet



Polisen informerar om grannsamverkan,
brottsstatistik och hur man bäst skyddar
sig mot inbrott.

Polisen



Vi bjuder på frukt!

Välkommen

Bostad/Grannsamverkan
Skydda din bostad
Att drabbas av inbrott i sin hemmiljö är ofta en obehaglig upplevelse. Men det går att
vidta åtgärder för att på bästa sätt skydda sig mot inbrott och att skydda sin
egendom. På dessa sidor ger vi dig tips om vad du bör tänka på.

Grannsamverkan minskar brotten
Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla
uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial
om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen.
Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella
gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan
minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.
År 2008 publicerade Brottsförebyggande rådet, BRÅ, en rapport som visar att
områden med grannsamverkan minskar brottsligheten med i genomsnitt 16 %
alternativt 26 %. Att det finns två värden beror på att man använt två olika
mätmetoder.
En kartläggning som genomförts av Rikspolisstyrelsen i juli 2010 visar att endast ca 6
procent av Sveriges hushåll är anslutna till Grannsamverkan, trots att forskning visat
att det kan minska brottsligheten med ca en femtedel. Samtidigt visar
brottsstatistiken att antalet anmälda inbrott ökat med 18 procent sedan 2005.
Vill du starta grannsamverkan? Kontakta polisen eller kommunens
brottsförebyggare där du bor.

Checklista
Här ger vi information om allmänna förebyggande åtgärder som du kan vidta för att
lura tjuven.
Knep - uppmärksamhet - omtanke
Den grundläggande tanken för att förhindra inbrott i bostäder är att vi tillsammans
ser om varandras hus eller lägenheter. Med hjälp av engagerade grannar kan många
brott förhindras.
Detta innebär, att de som är hemma kommer att vara mer uppmärksamma på vilka
som rör sig i området och noterar det som ser konstigt ut. Rastningen av hunden,
promenaden med barnvagnen mm blir ett naturligt sätt att titta till området där man
bor.
Det är också viktigt att din bostad ser bebodd ut även när du inte är hemma. Detta är
givetvis viktigast i småhus och lägenheter i flerfamiljshusens lägre våningar. Här
nedan följer ett antal tips som är tillämpliga i varierande grad beroende på typ av
bostad och bostadsområde, den s.k. checklistan:



























Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och kontaktombudet om ni är
borta mer än några dagar). Använd gärna Grannlappen där det framgår var ni
kan nås om det behövs.
Belysning - inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet
och bara när det är mörkt ute.
Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på
TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken.
Belysning - ute. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid
entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara
lämplig.
Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam.
Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den
innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud
inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är
alltför lång.
Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den!
Skottning. 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.
Gräsmattan. Be en granne eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan
vid längre bortovaro.
Sopor. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
Tvätt. Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.
Bilparkering. Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er
tomt så att huset ser bebott ut.
Städa tomten från inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i
låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller
bryta sig in i ditt eller grannars hus.
Stege. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för
att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller grannars hus.
Små ting som gör skillnad. Du kan också lämna ett par träskor, andra skor
som används i trädgården, leksaker etc i trädgården så att huset ser bebott ut.
Lämna dock inget som kan användas för att bryta sig in i huset. (Tänk också
på att vissa dyrare trädgårdsmöbler kan vara stöldbegärliga.)
Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk
på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att
det inte ser lika ut dag efter dag.
Telefonen. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är
vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande
indikerar detta att ingen är hemma.
Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, inklusive
reservnycklarna till bilen. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd.
(Källa http://www.samverkanmotbrott.se)

