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I{ARPOLISEN GAVLE

- GRAhINSAMVERKAN MOT BROTT

Grannsamverkan ilr att minga, med en liten arbetsinsats var,
tillsammans nir ett stort resultat vad giiller att ninska brottsligheten i
bostadsomrrfldet.

PA KORT SIKT

Pi kort sikt handlar det om att minska risken fiir brott kring
bostaden genom BRA LAS och GODA GRANNAR s amt att ha eft
normalt s?ikerhetstiinkande.

pA T,AnG SIKT

Pi ling sikt handlar det om att fiiriindra attityder. Att vi ska reagera
pi brott/brottsmisstankar i vir n9irmilj6,

HTIR STARTA GRANNSAMYERKAhI

En eller ett par personer i bostadsomridet tar kontakt med grannarna
och kollar att det finns intresse. Finns iafresse ta kontakt med
Niirpolisen Giivle fiir rfld och information. . '

En kan inte g6ra allt. AIla kan gOra nigot. Tillsammans kan

vi gdra mycket !

Ring Niirpolisen Glivle telefon 0703-222985.



Polisen Datum

2009-0t-28

GRANNSAMVERKAN MOT BROTT

Grannsamverkan ilr att mflnga, med en liten arbetsinsats varo tillsammans nir ett
stort resultat vad giiller att minska brottsligheten i bostadsomridet. Det iir det som
vi fiirsiiker uppni med vir utbildningsinsats vid start av grannsamverkansomriden.
Fiir att kunna ge en sfl bred och mingsidig information som miijligt i dessa frigor si
har vi bildat en grupp som bestir av Lokala BRA, Polisen, Fiirsiikringsbolag,
lflssmed och riiddningstjiinsten. Sjiilva utbildningen tar mellan lYz-2 timmar.
Fiireliisningen inleds av lokala BRA som ger en iivergripande information om
grannsamverkan samt visar statistik 6ver miingdbrottsligheten i Giivle. Efter detta si
iir det polisens tur attprata om olika brott som ingir i miingdbrottsligheten och som
drabbar boende, vi tar upp skadegiirelse och stiild. Vi fiirklarar lagtexten, frigor fir
naturligtvis stiillas hela tiden. Sedan tarvi upp pA vilket sitt envaf har rdtt att
skydda sig sjiilv och sin egendom, det kallas niidviirn, ett annat lagstiid son den
enskilde kan luta sig emot Sr "envarsgripande", vilket ger varje medborgare riltt att
gripa den som beghtt et brott varpi fiingelse kan ftlja och att han antriiffas pi bar
giirning eller pi vdg att liimna brottsplatsen. Sedan informerar vi om hur man
praktiskt startar upp grannsamverkan. Vi uppmanar ocksi de boende i omrfldet att
gi en promenad och leka inbrottstjuv och di tiinka pi hur de skulle gi tillviiga om de
skulle giira ett inbrott utan att synas, det glller atthitta husets svaga punkter.
Fiirsfikringsmannen beriittar om fiirsiikringsvillkor men ocksi om inbrott sett ur
fiirsiikringsbolagens synvinkel, hur de boende med ett litet iikat siikerhetstiinkande
kan fiirhindra inbrott. Lissmeden berSittar om olika lis och visar dessa samt iiven
andra inbrottsfiirsvirande itgiirder som inkrypningsslrydd och larm.
Riiddningstjiinsten ger goda rid om hur man skall fiirebygga briinder i sin bostad,
hiir iir det ocksi ett iikat siikerhetstiinkande som iir viktigt. Pi samma siitt som
tillfiillet giir tjuven si giir ocksi tillfiillet pyromanen. Rent praktiskt innebiir det att
man inte skall lita briinnbart material ligga ute kring huset och skr?ipa, byta ut
glimtiindare som blinkar mm. Men det viktigaste iir uppmiirksamma och goda
grannar. Vir slogan dr: En kan inte gdru allt. Allu kan gi)ra ndgot. Tillsammans kan vi
gbra mycket!

Gi)ran Molander

Niipo Gtivle tel 070-3222985.


