Kärra Ligård Samfällighetsförening

GRANNSAMVERKAN
Vi har varit i kontakt med Polisen och pratat med Arne Forslind som är ansvarig för
grannsamverkan på Hisingen. De har regelbundna informationsmöten och vi kommer
att bli kallade till nästa möte, som troligtvis blir i oktober.
Det första man gör är att utse kontaktombud och då vi redan har sådana är det
naturlligt för oss att utse våra befintliga kontaktombud som ombud också då det
gäller grannsamverkan. I en så stor samfällighet som vår är det extra viktigt att vi
känner varandra och förhoppningsvis känner vi våra grannar i längan.
Man kan naturligtvis utse någon annan i längan som kontakt för grannsamverkan. I
så fall ber vi er vänligen meddela styrelsen detta.
Vid kontaktombudsmötet den 2 oktober kommer broschyren Grannsamverkan i
praktiken att delas ut till våra nuvarande kontaktombud. Denna broschyr finns också
publicerad på vår hemsida under Dokument
Kontaktombudets uppgift blir att ha kontakt med de boende i sin länga och rapportera
regelbundet till huvudansvarig i styrelsen. Om det t ex har varit inbrott eller
inbrottsförsök i bil, garage eller fastighet, ska detta rapporteras till styrelsen. Vid
misstanke om brott - ring polisen på 114 14. Vid påbörjat angrepp – ring polisen på
112. Ingrip inte själv utan larma polisen först och därefter iaktta och notera tills
polisen ankommer.
Att vara ombud innebär inte att man ska patrullera i området.
Polisen tillhandahåller skyltar och det kostar inget att vara del av grannsamverkan
Det räcker dock inte att bara sätta upp skyltar i området som det står
Grannsamverkan på för att Grannsamverkan ska ha en effekt på brottsligheten.
Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i det
egna bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla i
området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som
verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp.
Polisen ger följande råd:
• Be grannen hålla koll på din bostad då du är bortrest
• Ser du någon du inte känner igen, fråga vart han/hon är på väg
• Håll koll på hantverkarna. Det är inte ovanligt att tjuvar klär sig i blåställ
• Installera larm i din bostad
• Installera rörelsedetektorer och sensorer som tänder ytterbelysningen
• Ha inte stöldbegärligt gods synligt i bilen
På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om
grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även
handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott själv
och tillsammans med grannarna
Styrelsen den 23 september 2017

