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Grannsamverkän
- en del av Samuerkan mot brett

SöK

Brottsförebyggande tips i vardagen

Det är viktigt att du oetl dina grannär hjålps el atlfe en boståder att se tlebodda ut även om ingen är ilemma och ait det
grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utstråckning kan iillämpas på villaJradhusorilråden eller i
flerfamiljshus.

TiPs 
'. .

,l lnformera grannama även vid kortare bodovara (och även konlaklorniudet om ni är borta mer än
- nägra dagar). Använd gärna "Grannlappen' där det framgår var ni kan näs om det behövs.

{ Anangera så att lampor tånds o6h slåcks,.helst oregelbundet och lrara när det är mörkt ute.

- 
Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på Tv-apparaten eftersom

' detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannama med för hög volym.

- 
lnstallera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakl vid entr6- och altandönar. På vissa ställen kan

' en stark halogenlampa vara lämplig.

Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Aiternativet är att ha en stor och låst brevlåda,
där tjuven inle kan se om den innehåller post. Detta förutsåtter naturligtvis att postutdelare

r) och'
tidningsbudinte
lämnar posten hängande halwägs u1e ur iådan och att boriovaron inte är alltför iång

r) Ner au ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.

- 
Be en granne att skofta efier snöfall eller i varie tall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och

' tillbaka några gånger på infarten.

.) Be en granne, eller ordna så att någon annan klipper gråsmatian vid längrs borlovaro under sommaren.

r) Be en granne lägga sopör i soptunnan så att den inte s1år helt tom.

f Ae en granne hänga sin tuätt på din tvåttlina eller torkställning.

r| Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.

.a FÖrvara lrädgårdsredskap iflomhus eller i iåst förråd. så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller
' bryta sig in i ditl eller dina grannars hus

å FÖrvara stegar inomhus eller fastlåsta så aft de inte kan användås för att nå olåsta eller öppna fönstBr i ditt ell6r dina
' grannars hus.

-\ Du kan också lämna till exempel leksaker i trädgården så att det ser ut atl vara aktivitet på tomten, dock bor dessa flyttasa om regelbundet så det inte ser likadant ut hela liden. Lämna heller inget ute som kan användas för att bMa sig in i huset.

t) Lamna inte stöldbegårliga möbler etc. på uteplatsen.

3 Be den som vattnar blommoma att lämna lite disk på köksbänken om defl kan ses utifrån. Föränd.ingar måste dock görasr sä att det inte ser lika ut dag efler dag.

.l Vidarekoppla teletonen, men så att det inte märks att den år vidarekopplad. Om den som ringer kommer till rnobilsvar
' eller liknande indikerar detta alt ingen är hemma.

r| Lås fönster och dörrar. Låmna inte någm nycklar hemmå, även de smadaste gömställen kan avslöjas.

+ ::fl: 
*" r, trppgifter på sociala medier om att dulfamilien är bortrest och tala även med övriga familjemedlemrnar om
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Grannsamverkan - samnranfattning friln olika sajter
Källor: bttp/sq4fqtAp:S1brcg&. httns://rv,'r,lv.stoldsk.v"dds{breningen.se. 1'' outube, konttnunala

he rn sidor

Allmänt: Polisen anorclnar regelbundet "kurser" i grannsarnverkan (kontakt: 111 14, -
(Nackar'Värrndö)). På kurserna erhålls inftxnation sarrt dckaler som är en viktig del i konccptet. Det verkar som

om intbrmationen är rlitt allnrän (det jag har hittat på niitet och {ätt redii på muntligcn rcdovisas nedatr sot.t.t

"tips"). Polisen tycks ha träf'1arna1ör att dels sprida inlon nedan men ocksti för at1 undvika uppkonrst av

nredborgargarden ellcr al ltft)r ivriga nr edborgarin it i ati r'.

I H,4irt d..finitiva intrl'ck är att fiarngången av grannsanrverkan till största del beror på hur mycket alla getnensamt

I ansträngelsi.-t...dL'tärinlebaraatisaitauppinclekal ochsedanslippainbrott...

TiPs:
För den enskilde fastighetsägaren:

. Föreb)gg genonl inbrottslann, inbrottsljus. utebell'sninq med rörelsel'alit. stöldniärkning. godkända lås,

granska kritisltt husets sv'aga punkter och l.tsklddet avsec.nde fijnster och altandörrar etc. liärnja insl'n
fiårr srannar. liis stcgar ctc sonr kan anviindas av t-iuvar etc e1c

. "Coul.non sense"; Lås dör'ren om huset är tomt iiven korta stunder, ha inte bil- och husnl'cklar etc pzl

uppenbar plats. ha inte handväskor och plånböcker på uppenbar plats (i hallen. i kavajen etc), ha inte

reservny'ckel pä rippenbar plats under mattan e d1-1.

. Lägg inte ut sentestL-rbilcler eller att ni är bortrcsta på sociala rnedier. telefonsvarare etc

. ['la lirsbar brevkida. avbcställ pclst r id sernesteriövcrenskonr ttintning med granne.
o När rnan resL-r bort: IIa "pr1,lar" fi'anrnre på tomten så det ser beLrott ut, ljustinrers. ljucltinrers.

överenskonr sltottning nred grannar'. överenskorn att granne slängcr sopor i soptunllan. undvik
öt,erdriven städning utan låt disk stå fiaurnre soln syns genoln tiinster. t"'ätt utc'. otn någon vatlnar
blornntor be denne att även fly,tta nrnt tvätt soln hänger på tork. fl,vtta på trädgärdsprylar etc

. "Skllta" intc mecl ci1,'ra kapitalvaror som vattcnscotrar, snöslungor, lvlCs etc. Stlill in dessa i skvdcladc

Lltf)'mrncn.
r l)ekalcr om lnrnt och qrannsaurverkan bör säftas upp på väg och vid respektive hus

För gruppen som helhet:

I . Ha en "slinga" - mail/SMS-slinga som används frekvent och av alla!
. Samalbeta när ni reser bort med skottning, parkera bilar på uppfarter, tömma post etc.

r Enas om semensam standard alla gemensamt ftiljer, t ex

o aft alla alltid vänligt fiågar okända på vägen, gående eller i bil, vad de har lor ärende

o att alla vid hundpromenader. promenader. joggingturer etc alltid startar oclr/eller avslutar med

att gå hela vägen ffam och tillbaka
o att alltid vänligt avhysa okända flanörer, brygganvändare, fiskare, båtratnpsanvändare etc från

vägen..
o ...men att uppmulltra kända grannar på Lagnö att auvända vägen (platser med människor är

oattraktiva ur kriminellas perspektiv)
c att ftiny*dliga rned skyltar vid väginfarten om aft det är en privat väg och att obehörig trafik är

ftrbjuden
o Meddela i slingan när hantverkare anlitas samt gärna namn/firma
. Meddela i slingan när misstänkta personer/aktiviteter har observerats på vägen

r Konfi'ontera aldrig kriminella men ta bilnummer, signalement, foton etc på misstänkta
r Dekaler vid väginfart om grannsamverkan
o Var uppmärksamma på ovanliga händelser eller ljud och agera genom att visa att ni upptäck1 incidenten

- tänd ljus. ropa, ta foton, notera bilnumrner (konfrorrtera inte) etc samt meddela omedelbart övriga via

slingan

Lite (trist) statistik:
o Villainbrotten har ökat med >20oÄ de senaste åren
o 650/o av inbrotten sker i villor
o De mörka månaderna Oktober-December är överrepresenterade avseende inbrott
. Grannsamverkan minskar statistiskt brotten ned -25o/o
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