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Med polisen som motor i Grannsamverkan kan vi
tillsammans minska brott och sti5rningar i niir-
omrildet och ddrmed fA i5kad trivsel och trygghet'

Hur gAr det tiil?

Grannsamverkan organiseras sd att ett hu.vudkontaktombud f6r hela
6;;:6i;orreAei ettdr fOreiingen utses och hilller kontakten med polisen'

Ett antal kontaktombud utses, Yqderc. med ansvar f6r ca 10-12 hushdll i
iiiiomiaaen och kanske n€tgot fler iflerfamilishus'
Kontaktombuden utbildas av polisen meq nJ?tp av en InsffuKttv ,
u{bitdningsparm som utdelas och fdr en f5rdiupad kunsKap om nur
GrannsamverXan xan-'iieiktas och ldra sigihiur inbrott, vissa andra brott
samt vatten- och brandskador forebyggs.
iditiiii'iltjiniiisiaeial iiisxe oCiia'aeltokata Brottsfdrebvssande Rddet,'iriiAfOriiire{o"cn 

iOrsaiXiingsnobgen. Ddrefter utbildar koitaktombuden
sina grannar med stdd av utbildningspdrmen'

Efter uenomf,rd utbitdning skyltas omrade.t qpp, dgtta fi5r att den
presulmtive tiuven skall fit klart f6r sig att de boencte:

dr extra upomdrksamma,
har senoir,?i5rt fi5rebyggande atgdrder --
ochhar en mycket bra kontakt med polisen.

Lds mer pA:www.samverkanmotbrott.nu



M i n i krav fiSr G ra n n samverka n

Basen utgi5rs alltid av samverkan mellan de boende

Lds mer pA:www.samverkanmotbrott.nu

Permanentboende
1. Fiira inventariefi5rteckning ochleller

fotograferalv ideofil m a bostade n.

2. Mdrka sti5ldbeg?irlig egendom pA
ldmpligt sdtt.

3. Meddela dina grannar och/eller
kontaktombudet om du dr bortrest mer
dn ndgra dagar.

4. Fdrvara vdrdehandlingar och
vdrdesaker pA ett betryggande slitt.

5. Vara allmdntvaksam och kontakta
polisen om du ser nAgot som "dr fel".
Vid lhmplig tidpunkt ocksA informera
kontaktombudet.

Fritidsboende
1. FiSra inventarief'dreckning och/eller

fotog rafera/videofil m a bostaden.

2. Mdrka stiSldbegdrlig egendom p&
ldmpligt sdtt.

3. Under sommartid, 1 maj - 31 aug ska du
som fritidsboende meddela din granne
och/eller kontaktombudet om du dr
bortrest mer dn ndgra dagar. Under
resten av dret bi5r kontinuerlig
dvervakning ske genom de boendes
fdrsorg.

4. Inte fi5rvara vdrdehandlingar eller
vdrdesaker i ditt fritidshus.

5. Vara allmdnt vaksam och kontakta
polisen om du ser ndgot som "dr fel".
Vid ldmplig tidpunkt ocksi informera
kontaktombudet.
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Att delta i Grannsamverkan dr
kostnadsfritt.

Vill du veta mer, kontakta din niirpolis,
det lokal a BrottsfiS rehygg ande Rddet

el ler d itt fiSrsdkri ngsbol ag.

Vidare upplysningar finns ocksfl pdt:
www,ssf.itl

www. s amve rka n m otb rott. n u
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Ftirsdkringsbolagen
Svenska Stiilds kyddsftiren i ngen

Brottsfiirebyggande Rddet
Villadgarna


